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JÄSENTIEDOTE, 29-11-2016 

Hyvät Mäkitupalaiset! 

 

Syksy on edennyt jo Joulukiireiden kynnykselle, mutta haluamme vielä muistaa jäsenistöä vuoden viimeisellä 

jäsentiedotteella. Tässä kertaamme hieman mennyttä sekä muistutamme loppuvuoden toiminnasta ja peilaamme hieman 

vuoden 2017 suunnitelmia. 

Koko perheen adventti- ja puurojuhlaa vietimme taas Mäkitupatalolla tämän viikon tiistaina ja tunnelma oli rento ja 

jouluisen juhlava. Yhdistyksen oma trio (Tapio Koivisto, Brita Palmroth ja Asko Sintonen) esitti hienoja jouluisia kappaleita 

sekä laulatti meitä kaikkia jouluisilla lauluilla, kuulimme myös Kimmo Samulin esittämiä glögi- ja jouluntarinoita sekä 

puurorunon. Martinseurakunnan tervehdyksen meille toi kirkkoherra Tuomo Norvasuo, joka samalla myös siunasi 

yhdistyksen uuden lipputangon, mihin vedämme ensimmäisen kerran lipun salkoon Itsenäisyyspäivänä klo 8.15 – kaikki 

halukkaat ovat tervetulleita paikalle. Nautimme laulujen ja tarinoiden lomassa pitokokkimme Mikko Aholan valmistamaa 

hyvää joulupuuroa ja päälle joimme jouluiset kahvit, teet ja mehut torttuineen. 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Mäkitupatalolla 15. marraskuuta. Kokouksen alussa saimme kuulla Varsinais-Suomen 

Sydänpiirin toiminnanjohtajan, sydänhoitaja Nanette Huovisen Tunne Pulssisi – esitelmän. Esitelmässä hän korosti, miten 

tärkeätä meidän jokaisen ja etenkin viimeistään 60 ikävuoden rajapyykin lähituntumasta alkaen, on tunnustella 

pulssiamme päivittäin voidaksemme jo aikaisessa vaiheessa todeta mahdollisen kammiovärinän oireet. Näitä oireita ei 

välttämättä muuten huomaa ja tämän värinän seuraukset ovat useimmiten hoitamattomina vakavia. 

Hallitus kertoi kokousväelle kuluneen vuoden toiminnasta sekä tulevista suunnitelmista ja samoin erilaisia 

vierailutapahtumia yhdistyksen jäsenille järjestävä Touko Kanerva kertoi jo hieman ennakkoon ensi vuoden tulevista 

vierailuista. Kokouksessa käytiin hyvänhenkistä vilkasta keskustelua eri aiheista. Yhdistyksen hallitukseen vuodelle 

2017 valittiin puheenjohtajaksi edelleen Markku Ahti sekä erovuoroisten tilalle uusina Pekka Lehto ja Erja Karlsson 

Korppolaismäestä, Pekka Nylund Puistomäestä, Urpo Jalava Myllymäestä sekä vanhoina valittiin jatkokaudelle Tarja 

Mäkinen Ojarinteen alueelta ja Kimmo Samuli Talonmäestä. Lisäksi yhdeksi vuodeksi, luopuvan Brita Palmrothin 

tilalle, valittiin Ritva Ruokonen Ojarinteen alueelta. Hallituksessa jatkavat toisella vuodella Mikko Ahola Myllymäestä, 

Matti Hovi Puistomäestä, Antti Junninen Vähä-Heikkilän koulun alueelta, Tapio Koivisto Pajamäen-Uittamontien 

alueelta ja Jukka Vänskä Talonmäestä. Hallituksesta puuttuu tällä hetkellä varsinaiset edustajat Mäntymäen alueelta 

sekä varsinaisesta Pajamäestä, mutta toivottavaa olisi, että seuraavilla kerroilla nämäkin puutteet täydentyvät. 

Yhdistyksen kamerakerho järjesti hieman ennen marraskuun puoltaväliä kerhon jäsenten ottamien valokuvien näyttelyn 

Mäkitupatalolla. Näyttely oli avoinna avajaispäivä mukaan lukien neljä päivää ja se saavutti suuren kävijämäärän, reilusti yli 

100 kävijää, mikä oli todella hieno ja kamerakerholaisille itselleenkin hieman odottamatonkin saavutus. Esillä olleet 

valokuvat olivat kaikki todella taidokkaita ja myös näyttelyvierailta valokuvat saivat runsaasti kiittäviä kommentteja. Tämä 

on osoitus siitä, että kerholaiset ovat oppineet erittäin taitaviksi valokuvaajiksi kuluneen, kerhon ensimmäisen 

toimintavuoden aikana. Kerholaisten innostus on säilynyt koko ajan korkeana ja myös tulevaisuus näyttää hyvin 

positiiviselta. Monet näyttelyvieraat tutustuivat nyt samalla myös ensimmäistä kertaa yhdistyksen Mäkitupataloon. Näyttelyn 

yhteydessä suoritetussa ”Paras kuva” äänestyksen kuva-arvonnan voitti Pirkko Ikonen ja palkintokuva on jo toimitettu 

voittajalle – Onnea voittajalle! Kamerakerho kiittää lämpimästi kaikkia näyttelyssä kävijöitä. 

Karaokeilta veti taas lokakuussa suuren joukon innokkaita laulajia ja laulujen kuuntelijoita viettämään yhteistä rentoa iltaa. 

Tapahtumaan oli saapunut karaokesta innostunutta väkeä, niin mäkitupalaisia kuin lähialueiden muidenkin asukasyhdistysten 

alueilta. Keväällä toivottu lasten karaoke ei esitetyistä toiveista huolimatta vetänyt kuitenkaan yhtään karaokesta innostunutta 

lasta vanhempineen paikalle. Tämä oli valitettavaa, sillä karaoke-emäntämme oli panostanut nyt myös lapsia kiinnostaviin 

kappaleisiin. Ehkäpä jossain myöhemmässä vaiheessa tätä kannattaa kokeilla vielä uudelleen. 

Syksyllä aloittamiemme, yhdistyksemme jäsenen Touko Kanervan järjestämien vierailuretkien tarjontaan ovat 

Mäkitupalaiset lähteneet melko aktiivisesti mukaan. Tarjottavat retket ja yritys-/ teatterivierailut pyrkivät täydentämään 

muuta ohjelmatarjontaamme kevään 2015 jäsenkyselyn tulosten mukaisesti. Mikäli Mäkitupalaiset innostuvat näistä 

retkistä entistä enemmän, niin pyrimme räätälöimään myös pelkästään vain meille suunniteltuja toiveidemme mukaisia 

retkiä. Tämän tiedotteen Tapahtumakalenterissa on nähtävissä jo koko kevään ja kesänkin retkitarjonta, joissa 
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muutamien ilmoittautumisaika on jo melko pian, joten tarkista ilmoittautumisajat ja niin halutessasi ilmoittaudu niihin 

hyvissä ajoin. 

Pihakilpailusta oli nyt viikonlopun Turun Sanomien TS Koti – liitteessä artikkeli ja siinä myös oli ohjeet 

yleisöäänestykseen. Käykäämme katsomassa ehdokaspihoja netissä ja äänestämässä omaa suosikkiamme osoitteessa: 

koti.ts.fi. Yhdistyksemme on saanut myös kutsun voittajien julkistustilaisuuteen. 

Samassa TS Koti – liitteessä oli myös artikkeli Vasaramäen omakotiyhdistyksen harkinnasta kuuluako Suomen 

Omakotiliittoon jäsenenä vaiko ei. Myös me mäkitupalaiset olimme vuosia sitten Suomen omakotiliiton jäseniä, mutta 

olemme eronneet siitä jo n. 15 vuotta sitten juuri pitkälti samoista syistä, mitkä nyt askarruttavat nyt myös 

Vasaramäkeläisiä. Liiton hyviä puolia ei varmastikaan kukaan kyseenalaista, mutta liiton organisaatio on paisunut 

hieman yli äyräiden ja johtanut kustannusten huimaan nousuun ja näin hinta-laatusuhde ei ole enää kohdallaan. Mikäli 

Mäkitupalaiset liittyisivät nyt Liittoon, niin jäsenmaksumme lähes tuplaantuisi ja siihen emme ainakaan toistaiseksi ole 

nähneet riittäviä perusteita. Olemme TPK:n (Turun Pienkiinteistöjen Keskusjärjestön) jäsen ja sitä kautta pystymme 

tarjoamaan jäsenistöllemme parhaat kustannustehokkaat edut. 

Suomen 100-vuotis juhlavuoteen yhdistys on nyt myös varautunut ja on pystyttänyt Mäkitupatalon pihalle 

lipputangon. Ensimmäinen juhlallinen liputus pyritään toteuttamaan jo tämän vuoden Itsenäisyyspäivänä. Nyt sitten 

myös Mäkitupatalon vuokraajat voivat itse liputtaa omissa juhlissaan. Jalustan valupäivänä satoi syksyn ensi lumi ja oli 

muutenkin melko kylmä sää mutta tangon pystytyspäivänä satoi vuorostaan jo taas vettä kylmän tuulen saattelemana. 

             

Lipputankoprojektissa 3/11 ja 24/11 olivat mukana Erkki Malmlund, Kimmo Samuli, Markku Ahti, Tapio Koivisto ja 

omakotitalkkari Riku Joensuu sekä avustamassa oli myös Antti Junninen. 

 

Naistoimikunnan perinteiset Joulumyyjäiset ovat kuluvan vuoden viimeinen tapahtuma sunnuntaina 11. joulukuuta 

klo 11–14 ja Naistoimikunta tarjoaa myyjäisvieraille joulukahvit pullan kera.  

Kevätkauden yhdistyksen varsinaisesta toiminnasta on tässä vaiheessa alustava suunnitelma perinteisen koko perheen 

Talvipäivätapahtuman järjestämisestä helmikuussa. Muuhun toiminnan suunnitteluun uusi, vuoden 2017 hallitus 

paneutuu heti tammikuusta lähtien, mutta nyt jo kevätkauden Touko Kanervan organisoima retkihjelma on pitkälti 

valmiina alla olevassa Tapahtumakalenterissa, huomioi retkien ilmoittautumisajat! 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 

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. 

 TERVETULOA TEKEMÄÄN HYVIÄ JOULUNAJAN OSTOKSIA JA NAUTTIMAAN JOULUKAHVIT 

 Naistoimikunta tarjoaa myyjäiskävijöille jouluiset pullakahvit. 

Naistoimikunnan kokoukset jatkuvat taas tammikuussa joka parittoman viikon keskiviikkona. 

  Tervetuloa mukaan. Mahdolliset kyselyt Riitta Moberg 050-3714636 ja Tarja Mäkinen 044-2520188. 

Lauantaina Uudenvuoden aattona 31-12-2016 klo 18.00 Sointukonsertti Konserttitalolla 
 Uudenvuoden kevyt viihteellinen konsertti, konsertin hinta 31€/hlö (norm.33€). Kysy vielä mahdollisia viime hetken 

lippuja, Touko Kanerva puh. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com. 

Perjantaina helmikuun 3.pv 2017 klo 19.00 Turun Konserttitalolla  
 Arja Korisevan Punainen Sulka hyväntekeväisyyskonsertti, ”Lauluja ja ajatuksia elämästä”. 

 Liput vain 38€, Ilmoittautuminen viimeistään 15-12-2016 mennessä Touko Kanervalle puh. 050-3202830 tai 

touko.kanerva@gmail.com 

Sunnuntaina helmikuun 12.pv 2017 Mäkitupatalolla ja sen ympäristössä koko perheen 

Talvipäivätapahtuma 
 Tapahtuman tarkempi sisältö ja aikataulut selviävät myöhemmin 

Lauantaina 4.pv maaliskuuta 2017 klo 14 Ooppera Die Kalevainen in Pochjola 
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 Suomi 100 vuotta juhlallisuuksiin liittyen Turun Filharmoninen orkesteri esittää kantaesityksenä 120 vuotta 

unohduksissa olleen turkulaisen säveltäjän Karl Müller-Berghausin säveltämän oopperan. 

 Liput 75€ (norm.82€), varaukset ja maksut viimeistään 15-01-2017 mennessä Touko Kanerva p. 050-3202830 tai 

touko.kanerva@gmail.com 

Maanantaina 24.pv huhtikuuta 2017 Ulkoilupäivä 

 Tutustuminen Katariinan laakson ulkoilualueeseen ja – reittiin oppaan johdolla, kesto n. 1,5h ja tämän jälkeen pyritään 

pääsemään tutustumaan Kaupungin edustushuvilaan Villa Soliniin, myös n. 1,5h 

 Kokoontuminen ulkoilualueen parkkipaikalla klo 10.00 

 Retken hinta vain 10–20€ sisältäen opastuksen, mahdollisen Villa Solin – vierailun ja lounaan ravintola Epithiassa 

Torstai - Perjantai 11.–12.pv toukokuuta 2017 kahden vuorokauden kevätretki Heinävedelle 

Valamon luostariin 

 Lähtö Turusta torstaina 11-05-2017 klo 6.00. Matkalla puolivälissä n. 45 minuutin tauko ja perillä Valamossa n. klo 

13.00, minkä jälkeen majoittuminen 2h huoneissa ja ohjelmaa luostarissa. 

 Tulopäivän iltana lisäksi ohjelmassa luostarin herkullinen buffet päivällinen 

 Perjantaina aamulla hotelliaamiainen, minkä jälkeen tutustuminen taidenäyttelyyn ja luostarin toimintaan. 

 Paluumatka alkaa n. klo 15.00 

 Retken hinta 130–150€, riippuen osanottajamäärästä ja Valamon suuresta kysynnästä johtuen hotellihuoneet on 

varattava vielä vuoden 2016 loppuun mennessä joten ilmoittautumiset Touko Kanervalle mahdollisimman pian: 

puh. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com. 

Lauantaina 8.pv heinäkuuta 2017 klo 14.00 vierailu Rauman kesäteatteriin 

 Esityksenä TV:stä tuttu Reinikainen, rooleissa mm. Mikko Kivinen, Mika Räihä, Minna Koskela ja Teemu Aromaa 

 Hinta vain 58€, sisältäen teatterilipun, kuljetuksen sekä buffetruokailun viehättävässä ravintola Wähä Tallbo’ssa 

 Ilmoittautumiset Touko Kanervalle viimeistään 15-05-2017: p. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com 

Sunnuntai - Perjantai 13.-18.pv elokuuta 2017 viiden vuorokauden rentoutumis- ja 

hyvinvointiretki Urheiluopisto Kisakeskukseen 

 Majoituksena keskitason hotellimajoitus, ruokailuina täyshoito 3 ateriaa/vrk, yhteisiä illanviettoja, mm. lauluiltoja, 

rantasaunaa ja savusaunaa sekä päivittäin ohjattua liikuntaa ym. 

 Täyshoitohinta osallistujamäärästä riippuen 345–355€ 

 Tarkemmat tiedot Touko Kanervalta 

 Ilmoittautumiset viimeistään 31-05-2017 mennessä p. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com 

 Hyvää Joulunalusaikaa ja Joulua jäsenille toivoo Hallitus  
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