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Kesätervehdys Mäkitupalaiset sekä tällä kerralla kaikki muutkin toiminta-alueemme asukkaat!  

Tämän jäsenkirjeen sisällön tuottamiseen on osallistunut nyt useampi hallituksemme jäsen, mikä monipuolistaa sitä. 

Yhdistyksen kevätkausi on ollut hyvinkin toiminnallista. Kevätkokouksessa meille esitelmöi turkulaiseen 

arkkitehtuuriin perehtynyt Mikko Laaksonen Turun vanhoista puutaloista sekä Erik Bryggmannin arkkitehtuurista, ja 

toukokuussa hän opasti meitä kahdella tutustumiskierroksella konkreettisesti näihin kohteisiin lähialueillamme. 

Mäkitupatalon pihan ja esteettömyysväylän kunnostus on nyt myös saatu päätökseen, tosin nurmikon täydennys-

istutusalue vaatii vielä oman kasvu- ja rauhoitusaikansa. Mäkitupalaisia lähti toukokuussa myös yhteiselle retkelle 

Heinävedelle Valamon Uuteen luostariin. Korppolaismäelle pystytetty väliaikainen tilataideteos ”Talo Galtseilla” sai 

myös mäkitupalaiset runsain joukoin kiipeämään kalliolle upeisiin maisemiin ja tutustumaan tähän ”Kaarina 

Maununtyttären Galtsitaloon”  

Reipasta talkooporukkaa oli kokoontunut Mäkitupatalon edustalle. 

Tarkoituksena oli siivota Vähä-Heikkilän koulun kentän ympäristö ja 

palvelukeskus Esikon vieressä oleva puistoalue roskista. Ryhmän 

organisaattoria Jasmiini Meriluotoa oli alueen roskaisuus harmittanut. 

Hän tarttui Kummipuistoideaan ja otti yhteyttä mäkitupalaisten 

puheenjohtajaan, joka auttoi kokoamaan talkooväkeä.  Myös kaupunki 

avittaa huomattavasti talkoiden järjestämisessä. Yhteydenotto 

kummipuistohankkeen koordinaattorina toimivaan Anna-Maria 

Märsynahoon varmisti sen, että kaupunki toimittaa talkoisiin asialliset 

työvälineet sovittuna ajankohtana ja kuljettaa kerätyt roskat pois. 

Hiukan hyötyliikuntaa aurinkoisena alkukesän iltana ei ole mikään 

hullumpi juttu ja samalla alueen ympäristö muuttuu taas 

katseenkestäväksi. Kymmenkunta säkillistä roskaa saatiinkin kerätyksi. Kuvassa on osa talkoolaisista poseeraamassa 

työkaluvalikoimansa edessä. Koordinaattori ottaa mielellään vastaan lisää yhteydenottoja, joten tässä hänen yhteystietonsa: 

anna-maria.marsynaho@turku.fi, puh. 044 907 5840. 

Mäkitupalaisten joukkue osallistui menestyksellisesti Knit'n'Tag -tapahtumaan, jossa 

luotiin ympäristötaideteos koristelemalla Aurajokirannan puut neulegraffiteilla. Teemana oli 

tänä vuonna Minun Suomeni. Kuvassa on mäkitupalaisten komea työ. Hanke lähti liikkeelle, 

kun Camilla Eriksson sai idean luettuaan projektista Turkupostista. Teema "Suomi 100 

vuotta" tuntui sopivan täydellisesti Mäkitupalaisyhdistykselle tupineen. Yhdistyksen hallitus 

teki osallistumispäätöksen ja projekti käynnistyi.  

Kutojia ja virkkaajia oli runsaasti ja taloja tehtiin yhteensä kunnioitettavat 74 kappaletta. 

Näiden lisäksi tehtiin puita, pensaita ja Suomen lippuja. Neuletyöt liitti yhteen12 metriä 

kangasta, joka oli niin kuin tie, joka vei puun ympäri. Myös Tarja Mäkinen oli keskeisessä 

roolissa projektin loppuun viemisessä ammattitaitonsa ansiosta.  

 
Toiminta-aluettamme halkovalle Stålarminkadulle on nyt laadittu uusia suunnitelma-

vaihtoehtoja, joita esiteltiin yleisötilaisuudessa 1. kesäkuuta ja paikalla oli runsas 

osanottajajoukko. Vaihtoehtojen mukaan Stålarminkatua joko levennetään 2+2 – kaistaiseksi Majakkarannan S-Marketilta 

alkaen Martinkadun Y-risteykseen asti ja vasemmalle kääntymiset estettäisiin tai ”kavennetaan” 1+1 – kaistaiseksi, jolloin 

vasemmalle kääntymisiä varten tehtäisiin erilliset kääntymiskaistat risteyksiin ja pyörätie rakennettaisiin myös joen 

puoleiseen reunaan. Näillä muutoksilla pyritään helpottamaan Hirvensalon liikenteen ruuhkia ja sujuvoittamaan liikennettä 

Stålarminkadulla kunnes uusi Uittamon silta valmistuu. Jokin näistä vaihtoehdoista toteutunee jo parin vuoden kuluessa. 

 

Syyskausi alkaa Mäkitupatalolla kahdella upealla näyttelyllä kun 7.-10.pv syyskuuta on ensin Naistoimikunnan 

Käsitöitä vuosikymmenten varrelta – näyttely, mihin on koottu eri menetelmillä ja eri sukupolvien valmistamia vanhoja 

ja uusia käsitöitä. Mukana on koosteita isoista liinoista nukkeihin ja antiikkinalleihin sekä myös koulukäsitöiden 

muuttuminen vuosien varrelta. Näyttelyssä on myös erilaisia käsityönäytöksiä mm kehräämistä, nypläystä, kutomista jne. 

Ja heti perään 11.–17.pv syyskuuta on koko viikon kestävä ukrainalaisten Tarnavskyin veljesten upea taidenäyttely.  

Valeri ja Anatoly Tarnavskyin taidenäyttely koostuu veljesten upeista maisema- ja kaupunkikuvamaalauksista (mm. 

ohessa) sekä taidokkaista muotokuvista.
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Veljekset ovat maalanneet myös vanhojen taiteilijoiden kuuluisia 

teoksia ns. omina uustuotantoinaan sekä restauroineet vanhoja 

kirkkomaalauksia. 

Jo edellisessä kirjeessämme kertomamme Shell-Lämpöpuiston  

polttoöljyn kimppatilaustarjous ei ole ainakaan vielä saanut 

jäsenistöämme kiinnostumaan riittävässä määrin. Kimppatilaukset 

toimitetaan kaksi kertaa vuodessa kullakin kerralla kaikille 

halukkaille markkinoiden ajankohdan edukkaimmilla hinnoilla ja 

toimitushalukkuus varmistetaan etukäteen puhelimitse jokaiselta. 

Mikäli haluat mukaan tähän kimppaan, niin ilmoittaudu tai kysy lisää 

ensi tilassa joko kotisivujemme palauteosion kautta tai suoraan 

puheenjohtajalle markku.a.ahti@gmail.com, p.050-5141890.

Tulemme alkusyksystä tekemään jäsenistön keskuudessa (netin kautta) kyselyn alueemme liikenneväylien, katujen, 

kevyen liikenteen sekä jalankulkuväylien kunnossapidosta, valaistuksista ja turvallisuudesta. Toivomme saavamme 

siihen runsaan vastausmäärän, minkä pohjalta voimme sitten lähestyä kaupungin viranomaisia. Viime kirjeessä 

kysyimme myös halukkuutta ns. seniori-kerhotoimintaan (n.+60, naiset-miehet) ja toivomme edelleen saavamme 

kaikilta kiinnostuneilta paluupostia joko kotisivujemme kautta tai Kimmo Samuli puh. 040-5385002, 

samuli153@luukku.com. 

 
Valokuvauskurssi syksyllä! Omistatko kameran, 

harrastatko valokuvausta? Mäkitupalaisyhdistyksen 

valokuvauskerho Vähä-Heikkilän Kamerat järjestää syyskaudella 

2017 valokuvauskurssin. Sen tarkoituksena on oppia ottamaan 

aikaisempaa parempia valokuvia. Kurssi on suunnattu kaikille 

valokuvaamisesta ja parempien kuvien ottamisesta kiinnostuneille, 

se on tarkoitettu aloitteleville ja myös jo vähän aikaa kuvaamista 

harrastaneille. Ensimmäinen tapaaminen on Mäkitupatalolla 

tiistaina 5.9.2017 klo 18.30 ja kurssi kestää syyskauden. Tutustu 

kurssin ohjelmaan Vähä-Heikkilän Kameroiden verkkosivulla 

osoitteessa https://vahekamerat.wordpress.com/valokuvauskurssi/ 

tai Mäkitupalaisten kotisivuilta Vähä-Heikkilän Kamerat -linkistä. 

Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia ottaa vastaan Urpo Jalava, urpo.jalava@jalava-tonteri.fi tai puh. 041 452 8050. 

Tervetuloa mukaan! 

Syyskauden alustava Tapahtumakalenteri 

Syyskuu: 

Torstaista sunnuntaihin 7.-10.pv Naistoimikunnan Käsitöitä vuosikymmenten varrelta – näyttely.  

Avajaiset 7.pv syyskuuta klo 18–20 ja avoinna muina päivinä 8. ja 9.pv klo 13–18 ja 10.pv klo 13–16. 

Maanantaista sunnuntaihin 11.–17.pv Valeri ja Anatoly Tarnavskyin taidenäyttely Mäkitupatalolla  

Keskiviikkona 27.pv klo 18 Mäkitupatalolla Kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Rauno Lahtisen esitelmä 

sanoin ja kuvin Turku ennen ja nyt -kirjansa pohjalta  

Lokakuu: 

Lauantaina 7.pv klo 19 Sataa lasissa – Rakkauden viiltoja -näytelmä, Tanssiteatteri Eri, liput 28€ Touko 

Kanervalta: p. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com. 

Sunnuntaina 15.pv Suomen itsenäisyyden 100v – juhlavuoteen liittyvä monipuolinen lastentapahtuma 

Tiistaina 24.pv Piknik-risteily Maarianhaminaan Viking Amorella/Grace, hinta 49€ sisältäen risteilyn ja mm. 

menomatkalla buffet-aamiaisen, paluumatkalla buffet-päivällisen sekä ryhmähytin matkatavaroille. 

Ilmoittautumiset Touko Kanervalle: p. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com. 

Marraskuu: 

Torstaista sunnuntaihin 2.-5.pv yhdistyksen Vähä-Heikkilän Kamerat – kerhon valokuvanäyttely 

Maanantaina 20.pv klo 18 yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Mäkitupatalolla 

Keskiviikkona 22.pv klo 19, Seitsemän veljestä Turun kaupunginteatterissa, liput 38€, Touko Kanervalta: p. 

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

Keskiviikkona 29.pv yhdistys järjestää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden juhlatapahtuman 

 

Rentouttavaa kesätaukoa kaikille toivoo Hallitus  
Ellet vielä ole yhdistyksemme jäsen, niin voit liittyä kotisivujemme kautta. Muistakaa kaikki (myös jo jäsenet) 

ilmoittaa sähköpostiosoitteenne ja myös taloutenne toisen osoitteen voitte ilmoittaa. Näin varmistatte 

kaikkien tiedotteidemme saannin itsellenne, sillä kaikkia emme aina pysty jakamaan postilaatikkoihin. 
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