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Mäkitupalainen nr. 2017 - 1  
JÄSENTIEDOTE, 30-01-2017 

 

 

Hyvä Mäkitupalainen! 
 

Sivun yläosassa saat taas tämän vuoden, 2017, yhdistyksen jäsenmaksulomakkeen. Jäsenmaksun suuruudeksi 

yhdistyksen jäsensyyskokous päätti tälle vuodelle edelleen entisen 20€. Suoritathan jäsenmaksun eräpäivään 

mennessä, ja kirjaathan viitenumeron maksuun - kiitos.  

Sinä, alueen asukas, joka et vielä ole liittynyt yhdistykseen jäseneksi, voit liittyä siihen nyt maksamalla tämän yllä 

olevan jäsenmaksun ja kirjaamalla lomakkeen viitenumeron maksusuoritukseen. 

 

Miksi olla jäsen, mitä hyötyä siitä juuri minulle on?  
Näihin kysymyksiin on erittäin helppo antaa perusteltuja vastauksia: 

 Ensinnäkin yhdistyksemme on Turun ja koko Suomen toiseksi vanhin Omakotiyhdistys, perustettu jo 

vuonna 1909 ja jo pelkästään tämä on selkeä osoitus yhdistyksen toiminnan kantavuudesta sekä 

muuntumiskyvystä reilusti jo yli 100 vuoden ajan aina nykypäivän haasteisiin asti. Yhdistyksen jäsenyys- % 

on tänä päivänä n. 50 % koko toiminta-alueemme pientalojen määrästä, mitä voidaan pitää jo melkoisen 

hyvänä, mutta aina meidän kannattaa pyrkiä kohentamaan jäsenmäärää. 

 Suoranaisia konkreettisia rahallisia etuja jäsenyydellä on myös jonkin verran, mutta nykyinen kilpailuun 

perustuva markkinoiden toiminta on tältä osin tehnyt yhdistyksen toiminnan vähemmän tarpeelliseksi.  

o Tästä huolimatta ovat Turun kaikki Omakotiyhdistykset yhdessä keskusjärjestön TPK:n (Turun 

Pientalojen Keskusjärjestö ry.) toimesta neuvotellut jäsenistöllemme edullisen sähkösopimuksen 

Turku Energian kanssa. Tämä sopimus on kiinteähintainen ja kaksivuotinen, mikä päättyy kuluvan 

vuoden lokakuun lopussa. Siihen mennessä varmuudella olemme saaneet uuden jatkosopimuksen 

joko nykyisen tai jonkun muun sähkötoimittajan kanssa. Markkinat tosin toimivat siten, että tämän 

sopimuksen tultua julki, kaikki muut kilpailevat sähkötoimittaja pudottivat tarjouksiaan samalle tai 

ehkä jopa hieman alemmalle tasolle ja lähestyivät omakotiasukkaita. Meidän on kuitenkin syytä 

muistaa, että kilpailijat eivät toimineet ennen tämän sopimuksen julkituloa oma-aloitteisesti, vaan 

vasta sitten. Sopimukseen voit liittyä vielä milloin tahansa pyytämällä yhdistykseltä kyseisen 

jäsenetulomakkeen. 

o Toinen konkreettinen rahallinen etu jäsenillemme on TB-lämmitysöljyn jäsen-etu, joka on 

viimeisimmän tiedon mukaan ollut 1,5snt/l. Tämän edun saat kun tilaat puhelimitse p. 0800-183300 
öljyn TB:ltä ja he tarkistavat yhdistyksen jäsenyytesi. 

o Yhdistyksen Omakotitalkkarin työpalvelut ovat myös todellinen etu kaikille yhdistyksemme 

jäsenille. Tämänhetkinen Omakotitalkkarimme Julia Kouru auttaa meitä pientaloasukkaita monissa 

askareissamme. Mm. kotisiivous- ja ikkunoiden pesu-tilauksia on nyt viime aikoina ollut melko 

paljon ja nyt talvisaikaan myös lumityötilauksia on ollut aina kun lunta on tullut ja jos tulee. 

Hieman keväämmällä omenapuiden ja pensaiden leikkuut työllistävät talkkaria monien muiden 

tulevien kevät- ja kesätöiden lisäksi. Tilaa siis talkkari vaikka kotisiivouksiin p. 041-3690114. 
o Jäsenet voivat myös vuokrata yhdistyksen Mäkitupataloa erilaisiin omiin juhliinsa edullisempaan 

jäsenetuhintaan. 
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 Yhdistys toimii myös aktiivisesti kaupungin virka- ja luottamushenkilöiden kanssa aluettamme 

koskevissa kaavoitus- ja liikennesuunnittelukysymyksissä. Pyrkimyksenä on saada yhdistyksen sekä 

alueemme asukkaiden yhteiset näkemykset suunnittelijoiden ja päättäjien tietoon jo suunnitelmien 

varhaisessa vaiheessa, jotta kaupunkiamme ja omaa kaupunginosaamme voidaan kehittää rakentavassa 

yhteishengessä mahdollisimman hyvään suuntaan meidän asukkaiden näkökannat huomioiden. Tässä 

toiminnassa sekä neuvotteluissa yhdistyksen painoarvo mitataan jäsenyys- %:n avulla ja juuri tämän 

vuoksi kaikkien alueen asukkaiden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni on yhdistyksen jäsen 

jolloin neuvotteluvoimamme on entistä vahvempi. 

 Niin näissä kaupungin suunnitteluasioissa kuin monissa muissakin asioissa yhdistys tekee aktiivista ja 

tiivistä yhteistyötä kaikkien lähialueemme muiden asukasyhdistysten (omakotiyhdistysten ja 

kaupunginosaseurojen) kanssa. Tämä yhteistyö antaa meille vielä entisestään lisää voimaa ja painoarvoa 

yhteisissä ponnistuksissamme. 

 Myös harrastus- ja kulttuuritoiminnalla on oma tärkeä osansa yhdistyksen toiminnassa. Yhdistys järjestää 

ja tarjoaa jäsenille monenlaisia tapahtumia ja retkiä, joista tämän hetkiset selviävät parhaiten 

Tapahtumakalenterista tässä tiedotteessa sekä kotisivuiltamme aina päivitettynä. Yhdistyksen 

Naistoimikunta on toiminut aktiivisesti jo 80-luvulta lähtien ja toimii edelleen. Toimikunnasta tarkemmin 

tässä tiedotteessa edempänä. Yhdistyksen Kamerakerho on toiminut nyt myös jo toista vuotta erittäin 

aktiivisesti ja järjestänyt jo yhden valokuvanäyttelyn viime syksynä. Myös tästä toiminnasta lisää 

edempänä. 

Edellä olevasta sait varmaankin jonkinlaisen käsityksen yhdistyksen monipuolisesta toiminnasta ja vastauksia 

alussa esitettyihin kysymyksiin ja tulit vakuuttuneeksi jäsenyyden hyödyistä vastineena hyvin pienelle 

jäsenmaksulle. Meidän on myös syytä muistaa, että toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin 

harrastuspohjalta ilman minkäänlaisia palkkioita. Tunnustakaamme siis kaikki alueen asukkaat ”väriä” ja 

olkaamme Mäkitupalaisia. 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin marraskuussa Mäkitupatalolla ja siellä päätettiin 

yhdistyksen kuluvan vuoden toimintaan liittyvät seikat sekä valittiin toimijat.  

 

Yhdistyksen hallitus vuodelle 2017 ovat seuraavat: 

 
puh.joht. Markku Ahti markku.a.ahti@gmail.com 050-5141890 

varapj. Pekka Nylund nylundp@gmail.com 050-5232238 

sihteeri Jukka Vänskä jukka.vanska@elisanet.fi 0400-937237 

hall.jäsen Mikko Ahola mikko@mikkoahola.net 0400-523390 

hall.jäsen Matti Hovi hovi.matti@gmail.com 0400-532902 

hall.jäsen Urpo Jalava urpo.jalava@jalava-tonteri.fi 041-4528050 

hall. jäsen Antti Junninen antti.junninen@gmail.com 041-

5446879 

hall.jäsen Erja Karlsson erja@erja.fi 0500-536893 

hall. jäsen Tapio Koivisto tapio.koivisto@pp.inet.fi 0400-528589 

hall.jäsen Pekka Lehto pekka.j.lehto@gmail.com 040-8338392 

hall. jäsen Tarja Mäkinen tarja.tojander@gmail.com 044-

2520188 

hall. jäsen Ritva Ruokonen ruokonenritva@gmail.com 050-

3850698 

hall. jäsen Kimmo Samuli samuli153@luukku.com 040-5385002 

rahast.hoit. Anne-Maija Koivisto a-m.koivisto@co.inet.fi 045-

6512020 

 

         Muut toimijat: 

         Mäkitupatalon vuokraus: Päivi ja Mikko Ahola, mikko@mikkoahola.net,  040-8376683 

         Mäkitupatalon ylläpito ja omakotitalkkaritoiminta: Tapio Koivisto ja Antti Junninen, yhteystiedot yllä. 

         Tiedotustoiminta: Markku Ahti ja Urpo Jalava yhteystiedot yllä sekä  

 Facebook ylläpito: Brita Palmroth, brita.palmroth@gmail.com, 045-1209271 

Ympäristötoiminnan vetäjä: Pekka Nylund, yhteystiedot yllä 

Naistoimikunta: Riitta Moberg, 050-3714636 ja Tarja Mäkinen, yhteystiedot yllä 

Kamerakerhotoiminnan vetäjä: Urpo Jalava, yhteystiedot yllä 

Retkitoiminta: Touko Kanerva, touko.kanerva@gmail.com , 050-3202830 

 

Ympäristötoiminnan näkymät 
Ympäristötoimintaan liittyen yhdistys järjesti tammikuun 10. päivänä Mäkitupatalolla jäsenistöltä tulleen aloitteen 

mukaan yleisen keskustelutilaisuuden Vähäheikkiläntie 37 kaavamuutoksesta. Tilaisuuteen saapuivat kutsuttuina 

päättäjien eli luottamushenkilöiden edustajina kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen sekä 

kaupunkisuunnittelu ja ympäristölautakunnan jäsen Sini Ruohonen. Seppo Lehtinen on myös pitkäaikainen TPK:n 

(oman keskusjärjestömme) puheenjohtaja ja Sini Ruohonen toimii myös varajäsenenä niin kaupunginvaltuustossa kuin 

kaupunginhallituksessakin. Virkamieskuntaa ja kaavoittajaa tilaisuudessa edusti kaupungin ympäristötoimialan 

toimialajohtaja Christina Hovi. Yhteistyöjärjestöjämme tilaisuudessa edustivat mm. Turkuseuran hallituksen jäsen ja 

kaupunginosajaoston ja – toimikunnan puheenjohtaja Heikki Lehtonen sekä Martinrantaseuran ympäristöjaoston 

jäsenet Heimo Kumlander ja Arto Siitonen, Turun Asemiesomakotiyhdistyksen puheenjohtaja Calle Ehn ja Puistomäen 

Omakotiyhdistyksen hallituksen jäsen Mika Pasi. Jäsenistöä oli paikalla edellä mainittujen lisäksi kolmisen kymmentä 
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aktiivista keskustelijaa. Keskustelu ja puheenvuorot kävivät tilaisuudessa osittain melko kiivainakin. Kyseiselle yksityisen 

omistamalle tontille nykyisten purettavien toimisto- ja liikerakennusten tilalle suunnitellut kaksi kuusikerroksista kerrostaloa 

poikkeavat oleellisesti ympäristön muusta rakennuskannasta eivätkä mielestämme, kuten eivät myöskään lähialueen 

asukkaidenkaan mielestä, sovi alueen yleisilmeeseen. Luottamus- ja virkamiehet pyrkivät vastaamaan esitettyihin 

kysymyksiin parhaan kykynsä mukaan, mutta kaikki vastaukset eivät olleet keskustelijoiden mieleen. Joka tapauksessa 

tilaisuuden antina voidaan pitää sitä, että päättäjä- ja virkamieskunta tuli varsin hyvin tietoiseksi alueen asukkaiden 

näkemyksistä. Kumpikin luottamushenkilö lupasi viedä tilaisuuden viestin omiin poliittisiin ryhmiinsä ja että he käsittelevät 

asiaa vielä perinpohjaisesti ennen tulevia jatkopäätöksiä. Kovinkaan paljoa enempää yhdistyksen voimavaroin emme pysty 

tässä asiassa enää tekemään, joten odotamme mielenkiinnolla tulevia päätöksiä. Tilaisuuden muistio on nähtävissä 

kotisivuilla Asiakirja-arkistossa. 

Alueemme muita lähitulevaisuudessa eteen tulevia kaavoituskysymyksiä ovat mm. Korpilahdentien (= koko 

Vähäheikkiläntien eteläpuoleinen) alue Kaskentieltä Askaistentien ABC asemalle ja siitä vielä eteenpäin Majakkarantaan, 

joka on osin rakentamatonta peltoaluetta. Tämä alue tultaneen kaavoittamaan pääosin asuinrakentamiseen ja oletettavaa on, 

että myös tälle alueelle kaavoitetaan myös mm. kerrostaloja ja ehkä jonkin verran liiketiloja. Mm. Puukeskuksen entinen 

alue odottaa edelleen tulevaa käyttöä, sillä kaupungin edustajien mukaan mitään lopullisia suunnitelmia ja päätöksiä ei vielä 

ole tehty ja mahdollinen kaavamuutoskin sille tontille saattaa tulla kyseeseen. 

Toinen lähitulevaisuuden kaavoituskohde tullee olemaan Tonttumäen eli Flemingin puiston koko ympärystän 

kaavoittaminen asuinrakentamiseen. Kaavoitettava alue lienee Stålarminkadun ja Daniel Hjortinkadun reuna-alueet sekä 

Kupittaankadun reuna aina Tervahovinkadun puutaloalueelle asti. 

Nämä edellä mainitut kohteet sekä Hirvensalosta mantereelle suuntautuva liikennekysymys ja mahdollinen uusi Sorttamäki-

Uittamo silta ja sen liikenne ovat varmuudella yhdistyksen lähitulevaisuuden työlistalla. Näiden kysymysten etenemisestä 

tiedotamme lisää kun asiat etenevät ja saamme niistä tietoa. 

Yhdistyksen Naistoimikunta on siis toiminut erittäin aktiivisesti jo 80-luvulta lähtien ja toimikunnan toimintaan ovat 

tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet Mäkitupanaiset. Toimikunta kokoontuu pääasiassa joka parittoman viikon 

keskiviikkona klo 18 Mäkitupatalolla ja kokoontumisten keskusteluaiheet vaihtelevat laidasta laitaan päivänpolttavista 

aiheista kulttuuriin ja vapaa-ajan viettoon.  

Lähiajan keskustelujen aiheina ovat mm. verotuskysymykset, kaavoitukset, TV-ohjelmien sisällöt, eläkekysymykset, 

Valamon retki, Väinö Aaltosen museokäynti, tulevan kesän kesäretki sekä myöskin seuraavat joulumyyjäiset sekä 

kaikenlaiset muut vastaavat kiinnostavat aiheet. Keskustelun lomassa juodaan kahvia ja joku saattaa tehdä käsitöitäkin. 

Keskustelut ovat ennen kaikkea vapaamuotoista ajatusten vaihtoa paikan päällä kasvotusten. Keskustelujen lisäksi 

toimikunta järjestää erilaisia talkoita mm. myyjäisiä varten ja monenlaista muuta jäseniä kiinnostavaa toimintaa. Tule 

mukaan tutustumaan ja keskustelemaan. 

Yhdistyksen kamerakerho on saanut uuden nimen ja oman logon ja toiminta jatkuu aktiivisen innostuneena.  

 
Omistatko kameran, harrastatko valokuvausta? Mäkitupalaisyhdistyksen valokuvauskerho Vähä-Heikkilän kamerat ottaa 

uusia jäseniä mukaan. Toiminta on suunnattu kaikille valokuvaamisesta ja parempien kuvien ottamisesta kiinnostuneille. 

Kerhossa otetaan valokuvia, esitellään niitä ja keskustellaan valokuvista. Seuraava tapaaminen on tiistaina 28.2. klo 18.30 

Mäkitupatalolla. Kysy lisätietoja tai ilmoittaudu Urpo Jalavalle, urpo.jalava@jalava-tonteri.fi, tai puh. 041 452 8050. 

Tapahtumakalenteri 
Perjantaina helmikuun 3.pv 2017 klo 19.00 Turun Konserttitalolla  

 Arja Korisevan Punainen Sulka hyväntekeväisyyskonsertti, ”Lauluja ja ajatuksia elämästä”. 

 Liput vain 38€, Ilmoittautuminen ilmoittautumisaika on jo mennyt, mutta voit kysyä viime hetken paikkoja Touko 

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

Sunnuntaina helmikuun 12.pv 2017 klo 13–15 Mäkitupatalolla ja sen ympäristössä koko 

perheen Talvipäivätapahtuma 
 Tapahtumaan saapuvat ainakin viime vuoden suositut ponit, joilla lapset voivat ratsastaa ja ajaa kärrykyydillä pientä 

korvausta vastaan. 

 Kentällä järjestetään kiekon tai pallon (ellei jäätä) laukauskisa nopeudet mitataan laukaisututkalla 

 Mäkitupatalolla sisällä on taas monenlaisia sisäpelejä, mm. jääkiekkopelejä, pyöritettävää keppijalkapalloa, 

labyrinth – pelejä ym. monia muita kiinnostavia pelejä. 
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 Ulkona grillaamme makkaraa sekä paistamme lettuja sekä sisällä on tarjolla mm. kahvia/mehua ja pullaa. 

Lauantaina 4.pv maaliskuuta 2017 klo 14 Ooppera Die Kalewainen in Pochjola 
 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€), ilmoittautumisaika myös tähän tapahtumaan on jo ohi, mutta voit kysyä viime hetken 

mahdollisia lippuja vielä Touko Kanervalta p. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com 

Kevätkokouskutsu, HUOMAA KELLONAIKA! 
Maanantaina 27.pv maaliskuuta 2017 klo 17.30 yhdistyksen kevätkokous ja Turun puutalot 

sekä Erik Bryggmannin arkkitehtuuri – esitelmä 
 Kokouksen aluksi Mikko Laaksonen pitää esitelmän kuvakavalkaadin muodossa yllä mainituista aiheista ja 

esitelmän jälkeen on kahvitarjoilu, minkä aikana halukkailla on mahdollisuus ostaa esiteltyjä kirjoja (puutalot 35€ ja 

Bryggmann 50€), mikäli ostaa molemmat kirjat saa 5€:n alennuksen molemmista kirjoista. Aiheeseen liittyvät 

kävelykierrokset järjestetään toukokuussa (katso alempana) 

 Esitelmän ja kahvitarjoilun jälkeen alkaa yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous, missä käsitellään kaikki 

sääntöjen (säännöt kotisivulla, asiakirja-arkistossa) kevätkokoukselle määräämät asiat sekä mahdolliset 

kevätkokoukselle jäsenten 1kk ennen kokousta esittämät asiat. 

 Esitelmätilaisuus on yhteistilaisuus Martinrantaseuran kanssa. 

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 

Turun Puutalot kävelykierrokset Mikko Laaksosen opastuksella 16. ja 29. toukokuuta 
 Kävelykierros 1, tiistaina 16.pv toukokuuta klo 18–20, lähtö Mäkitupatalolta 

 Kävelykierros 2, maanantaina 29.pv toukokuuta klo 18–20, lähtö Sotalaisten aukiolta 

o Molemmat kierrokset yhteistapahtumia Martinrantaseuran kanssa 

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€, ilmoittautumisaika retkelle on jo päättynyt, mutta kysy vielä mahdollisia paikkoja Touko 

Kanervalta 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 
 

Hallitus 
PS. Ystävällisesti ilmoitathan sähköpostiosoitteesi yhdistykselle, joko sähköpostitse 

puheenjohtajalle tai sihteerille tai kotisivujen palautelomakkeen kautta. 
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