
 

 

Kotisivu:   www.turunpientalot.fi/makitupa; facebook 

Mäkitupalainen nr. 2017 - 2  
JÄSENTIEDOTE, 18-04-2017 

Tervehdys kaikki Mäkitupalaiset 

Aluksi pieni muistutus:  

MAKSATHAN JÄSENMAKSUSI (20€) ENSI TILASSA, ellet ole sitä vielä maksanut - kiitos! 

Yhdistyksen tili:      FI26 5710 9740 0107 40 

 

Kirjeen sisältö ja  alla niihin: 

 Omakotitalkkaritoiminta 

 Rottasota 

 Knit’inTag-tapahtuma 

 Talo Galtseilla -taideteos 

Korppolaismäellä 

 Polttoöljytarjous 

 Mäkitupatalon kehittäminen 

 Alueemme liikenneväylien hoito 

 Alueemme kaavoitustilanne 

 Seniori-kerhotoiminta 

 Kamerakerhotoiminta 

 Tapahtumat, kevät ja kesä 

 Syyskauden tulevia tapahtumia 

 

etenee vauhdilla ja sen olemme huomanneet Omakotitalkkarimme Monica Mattssonin kiireiden vaan 

lisääntyessä. Monica aloitti meillä helmikuun alussa ja siitä lähtien hän on ollut lähes täystyöllistetty ensin jäsenten 

kotisiivousten ja ikkunoiden pesujen kanssa, minkä jälkeen mukaan tulivat puiden ja pensaiden leikkuut sekä 

nyttemmin vielä puutarhan haravoinnit ja kunnostustyöt. Kevään edetessä mukaan tulevat sitten varmuudella vielä 

lisäksi nurmikoiden leikkuut sekä pensasaitojen leikkuut. Tällä hetkellä Monican varauslista on jo melko täynnä 

aina toukokuun puoliväliin asti, joten mikäli suunnittelet tarvitsevasi omakotitalkkarin apua, niin kannattaa tehdä 

varaus hyvissä ajoin numerosta 041-3690114. Yritämme saada Monicalle työpariksi nyt myös toista talkkaria, 

mutta tuntuu kuin halukkaita työhön tarttujia ei olisi lainkaan tarjolla. 

 merkiksi voinemme myös laskea jo toista vuotta peräkkäin alueemme asukkaiden rauhaisaa elämää 

järkyttävät rotat, joita on nyt jo taas nähty jopa päiväsaikaankin Pajamäen alueella pihapiireissä. Rottien 

liikkuminen päiväsaikaan on asiantuntijoiden mukaan selkeä merkki siitä, että alueella asustaa isompi 

rottayhdyskunta, sillä normaalisti rotat liikkuvat vain hämärän ja pimeän aikaan. Meidän kaikkien on huolehdittava 

nyt siitä että emme missään nimessä ruoki pihapiireissämme lintuja emmekä mitään muitakaan eläimiä, joiden 

ruokapöytään rotatkin haluavat tulla. Äärimmäisen tärkeää on myös, että emme kompostoi pihojemme 

avokomposteissa minkäänlaisia ruuan tähteitä, sillä ne ovat rottien paratiiseja. Avokomposteihin voi kompostoida 

vain puutarhajätteitä ja muutenkin meidän on huolehdittava pihapiiriemme riittävästä siisteydestä, etteivät ne 

houkuttele rottia. Rottien hävittämiseen voi kysyä tarkempia neuvoja kaupungin ympäristöterveydenhuollosta ja/tai 

alan yrityksiltä.  Mm. yksi yhdistyksemme jäsen, joka asuu itse Mäntymäenaukiolla ja tuntee alueemme, toimii 

yhdessä alan yrityksessä Anticimexillä ja hän on lupautunut tekemään tarvittaessa halukkaille tarjouksen rottien 

hävittämisessä. Yrityksellä on laaja tuntemus jyrsijöiden käyttäytymisestä ja biologiasta. He käyttävät tehokkaita ja 

ympäristöystävällisiä menetelmiä, paikoissa joissa on lapsia ja lemmikkejä he pyrkivät tekemään torjunnan 

myrkyttömästi. Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää ja saamaan heidän tarjouksensa niin ota yhteyttä: 

myyntipääll. Aki Lahti, p. 050-5728203, aki.lahti@anticimex.fi.  Rotat meidän pitää saada määrätietoisesti 

hävitettyä upealta asuinalueeltamme. 

 ompelutaitoiset aktiiviset jäsenet päättivät lähteä mukaan yhdistyksemme edustajina tänä vuonna 

Turun Aurajoen rannalla järjestettävään Knit’n’Tag – tapahtumaan, missä mukaan lähtevät yhdistykset ja 

yhteisöt ovat voineet varata itselleen yhden nimikkopuun, minkä he sitten koristelevat hienoilla ja värikkäillä 

neulegraffiteilla. Tapahtuma on osa Suomi100 – juhlavuoden tapahtumia. Tapahtuman avajaiset ovat 13.pv 
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toukokuuta, jolloin kaikki puun varanneet koristelevat oman puunsa etukäteen valmistamillaan neulegraffiteilla. 

Värikkäät graffittikoristeiset puut ovat ohikulkijoiden ihasteltavana aina 29.pv toukokuuta asti jolloin graffitit 

puista poistetaan. Mäkitupalaisten ryhmän varaama puu on numero 134, mikä sijaitsee ennakkotietojen mukaan 

joen länsirannalla kirjastosillan tuntumassa. Kannattaa käydä ihailemassa näitä puita toukokuussa. Mikäli vielä olet 

itse kiinnostunut lähtemään mukaan tähän mäkitupalaisten ryhmään, niin ota yhteyttä Camilla Erikssoniin, osoite 

camilla20jan@gmail.com tai puh. 045 698 7477. 

                                

kevään taidetapahtuma on jopa meidän mäkitupalaisten omalla alueella Korppolaismäessä toukokuussa. 

Kaksi nuorta kuvataiteilijaa Turusta, Aleksi Liimatainen ja Mauno Leppänen rakentavat suunnittelemansa ”Talo 

Galtseilla” -nimisen tilataideteoksen Maununtyttärenpuistoon (ovat saaneet kaupungilta kirjallisen luvan). He 

aloittavat teoksen rakentamisen 2.5 ja se on esillä 19.5 asti. Sen jälkeen he siirtävät sen pois 22.5 mennessä. 

Avajaiset teokselle pidetään 5.5 klo: 18.00 - 21.00, mihin he kutsuvat myös kaikki mäkitupalaiset. Kulkuohjeena 

Maununtyttärenkadun yläpäästä (Häkkisen konepajan päästä) kalliota pitkin vasemmalle verkkoaidan reunaan ja    

sitä seuraten sataman suuntaan kunnes vastaan tulee siellä vanhastaan olevalle betonilaatalle sijoitettu tuo ”Talo  

Galtseilla” – taideteos.                     

                          

 Shell-Lämpöpuisto on tarjonnut yhdistyksemme jäsenille kimppatilausjärjestelmään 

liittymismahdollisuutta. Kimppatilausjärjestelmään mukaan lähtevät saavat kaksi kertaa vuodessa (voimme itse 

yhdessä päättä ajankohdat esim. huhtikuu ja marraskuu tai?) Lämpöpuistolta yhteydenoton puhelimitse, missä he 

tarjoavat sen hetken kilpailukykyisimmän hintatarjouksen eikä mahdollisia erämaksulisiä veloiteta, ainakaan 

täysimääräisinä eikä 1000 litran minimitoimituskaan ole välttämättä edellytys. Tällöin kimppajäsen voi päättää 

ottaako sillä kerralla öljytoimituksen vai ei ja niille kimppajäsenille, jotka ottavat Lämpöpuiston säiliöauto 

toimittaa kaikille samalla kerralla sovitut tilausmäärät tai säiliön täyteen. Näin kimppajäsenen ai välttämättä 

tarvitse itse huolehtia öljytilausten ajankohdasta. Toivomme kimppatilausjärjestelmään halukkaiden 

ilmoittautuvan ensi tilassa markku.a.ahti@gmail.com tai puh. 050-5141890. Vahvistamme sitten kaikille 

ilmoittautuneille, mikäli riittävän suuri kimppa syntyy. 

 pihaa ja pihalaatoitusta korjataan toukokuussa ja samalla kunnostetaan ja laatoitetaan pyörätuoli-

rollaattoriväylä paremmin toimivaksi keittiön puoleiselle ovelle. Taloon on nyt myös hankittu langaton wifi-

nettiyhteys, mikä mahdollistaa paremmin erilaisissa tilaisuuksissa tarvittavien materiaalien esittämisen. 

 asukkailta on tullut myös huolestuneita kommentteja alueemme katujen sekä kevyenliikenteen ja 

jalankulkuväylien huonosta hoidosta ja puutteellisista valaistuksista talven aikana. Hallitus on lähettänyt jo nyt 

tässä vaiheessa kaupungin instansseille asiasta yleisen havaintolausunnon. Tämän vuoksi hallitus on myös 

suunnitellut syksyllä järjestää jäsenkyselyn, missä pyrimme kartoittamaan laajemmin koko alueen väylien, 

puistojen yms. kehittämistarpeet, jotta voimme syksyllä toimittaa kaupungille näkemyksemme yksilöidymmistä 

kehittämiskohteista. Tähän tulevaan kyselyyn toivomme siis kaikkien aktiivista näkemystä. Perästä kuuluu! 

 kaavoitustilanne on tällä hetkellä hieman seesteisempi. Valitettavasti kuitenkin Vähäheikkiläntie 

37:n kaavamuutos hyväksyttiin helmikuussa kaupunginhallituksessa ja sitten vielä kaupunginvaltuustossa, minkä 

seurauksena sille tontille tultaneen nyt rakentamaan mahdollisten valituskierrosten jälkeen kuusikerroksiset 

kerrostalot. Yhdistyksen ja lähialueiden asukkaiden yhteisten ponnistusten ansiosta kerrostalot sijoitetaan nyt 

kuitenkin Vähäheikkiläntien suuntaisesti eikä kuten alun perin oli suunniteltu eri puolille mäenreunatonttia ja 

lisäksi kaavoituksessa estetään kerrostalojen parvekkeilta suorat näköyhteydet omakotipihojen suuntaan.  

Muita lähiajan kaavoituskysymyksiä ei nyt ole pöydällä, mutta vuonna 2018 alkanee Fleminginpuiston 

(Tonttumäen) täydennyskaavoitus. Nyttemmin olemme saaneet kaavoittajalta tietää, että tehtyjen selvitysten 
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mukaan Tonttumäen Kupittaankadun puoleiselle rinnealueelle ei voida kaavoittaa mitään rakentamista, sillä se on 

merkittävä ketoalue. Myöskään Daniel Hjortinkadun Tonttumäen puoleiseen reunatonteille ei voida kaavoittaa 

rakentamista olemassa olevien luolastojen suuaukkojen vuoksi, oletettavasti kuitenkin ko. reunatontit tultaneen 

tavalla tai toisella siistimään. Tuleva täydennysrakentaminen kaavoitettaneen näin ollen Tonttumäen laelle 

nykyisen koirapuiston ja autojen kääntöpaikan alueelle sekä ehkä Stålarminkadun puoleiselle rinteeseen. Tämän 

kaavan arvioitu valmistusaika on vuonna 2020. 

Toinen alueen asukkaita askarruttava alue on Korpilahdentien varausalue (= Vähäheikkiläntien eteläpuolen 

peltomainen kaistale Kaskentieltä Majakkarantaan). Kaavoittajalta saamiemme tietojen mukaan se alue odotuttaa 

vielä tarkempia suunnitelmia ennen kuin sitä ryhdytään kaavoittamaan, alkanee ehkä vuonna 2019 tai vasta 20-

luvun alkupuolella. Ainoa mikä on tässä vaiheessa selvää, on nykyisen ABC:n kylmäaseman, R-kioskin ja 

autohuoltojen tontti. Sille on myönnetty poikkeamislupa, minkä mukaan sille tontille tultaneen lähiaikoina 

rakentamaan nykyisten rakennusten tilalle jonkinlainen liikennemyymälä, ehkä ABC-asema ja joko ABC-myymälä 

tai S-market. Toinen asukkaita askarruttava kohde, entisen Puukeskuksen alue, odottaa kuitenkin vielä tulevia 

päätöksiä (ainakin kaavoittajan ja kaupunkisuunnittelun mukaan), eikä sen tulevasta kaavoituksesta/käytöstä ole 

vielä minkäänlaisia päätöksiä eikä tarkempia suunnitelmia. Asukkaiden keskuudessa on liikkunut vahvoja huhuja 

mm. Lidl’n tulosta sille paikalle, mutta tätä eivätkä mitään muitakaan päätöksiä/kaavailuja suunnittelijat ainakaan 

myönnä olevan lähiajan suunnitelmissa, he ovat antaneet ymmärtää, että se käsitellään samassa yhteydessä kuin 

koko Korpilahdentien alueen suunnitelma. 

Hallitus seuraa kuitenkin koko ajan aktiivisesti kaikkia edellä mainittuja sekä muitakin tulevia suunnitelmia ja 

pyrkii kaikin keinoin olemaan näissä kysymyksissä ajan tasalla. 

 piirissä sekä keskusteluissa alueemme varttuneemman väen kanssa on herännyt ajatus jonkinlaisesta 

seniori-kerhotoiminnan (esim. +65v, naiset-miehet) aloittamisesta Mäkitupatalolla ensi syksynä. Suunnitelmat 

ovat vasta nyt idea-asteella ja sen vuoksi hallitus haluaa nyt mielellään saada jäsenistöltä toiveita ja ideoita siitä 

minkälainen toiminta olisi 65+ -jäsenten mieleen ja olisiko tällaiselle kerholle tarvetta. Kerro ideasi ja toiveesi 

Kimmo Samulille puh. 040-5385002, samuli153@luukku.com tai kenelle tahansa hallituksen jäsenelle. 

 kamerakerholle, Vähä-Heikkilän Kameroille, on parhaillaan syntymässä omat kotisivut ja 

niihin pääsee osoitteella https://vahekamerat.wordpress.com ja myös yhdistyksen kotisivujen kautta siellä olevasta 

Vähä-Heikkilän kamerat-osiosta. Sivut ovat vielä keskeneräiset, mutta täydentyvät vähitellen. Kamerakerhon 

syksyn suunnitelmissa on taas valokuvauskurssin ja valokuvanäyttelyn järjestäminen, mutta siitä kerromme 

tarkemmin tulevissa jäsenkirjeissämme. Mikäli olet itse kiinnostunut valokuvauksesta ja haluaisit mukaan tämän 

kerhon toimintaan, niin ota yhteyttä Urpo Jalavaan. puh. 041-4528050, urpo.jalava@jalava-tonteri.fi.  

, loppukevät ja kesä 

Maanantaina 24.pv huhtikuuta 2017 Ulkoilupäivä (muuttunut paikka) 
 Paikka on muuttunut Ruissalon Honkapirttiin 

 Kokoontuminen Honkapirtin parkkipaikalla klo 13.00 

 Vastaava saman aikataulun ulkoilupäivä vietetään taas myös maanantaina 18. syyskuuta. 

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 ja varaudu kierroksille 5€:n osallistumis-

/opastusmaksuun. 

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 

 Vielä muutama paikka vapaana! Ilmoittautumiset pikaisesti Touko Kanervalle: 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 
 

ALUSTAVIA TIETOJA SYKSYN TAPAHTUMISTA  
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Syyskuussa mm.: 

 Viikolla 37 (11–17/9) Mäkitupatalolla on kahden ukrainalaisveljeksen, Valeri ja Anatoly Tarnavskyin, upea 

taidemyyntinäyttely 

 27/9 klo 18 Mäkitupatalolla Rauno Lahtisen esitelmä kuvin ja sanoin kirjansa pohjalta Turku ennen ja nyt. 

Lokakuussa mm.: 

 Lauantaina 7/10 klo 19 Tanssiteatteri Eri, Sataa Lasissa – Rakkauden viiltoja, liput 28€. 

 Tiistaina 24/10 Piknik-risteily Maarianhaminaan Viking Amorella/Grace, hinta 49€ sisältäen risteilyn 

ja mm. menomatkalla buffet-aamiaisen, paluumatkalla buffet-päivällisen sekä ryhmähytin 

matkatavaroille. Molempiin ilmoittautuminen puh. 050 320 2830 tai  touko.kanerva@gmail.com 

Marraskuussa mm.:  

 Yhdistyksen syyskokous 

 Suomi 100vuotta juhlatapahtuma Mäkitupatalolla, ajankohta ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin. 

 Kaupunginteatterissa Seitsemän veljestä 

Näistä sekä muistakin syyskauden tapahtumista tiedotamme lisää tulevissa jäsenkirjeissämme.  

Hyvää kevättä toivoo Hallitus 
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