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Hyvät Mäkitupalaiset!  

Kesä alkaa vähitellen kääntyä syyspuolelle, mutta onneksi lämpöä vielä on kun sitä vihdoinkin, koko kesän vaivanneen 

”auringottomuuden” ja kylmän viimatuulen jälkeen, olemme saaneet. Yhdistyksen kannalta kesä on niin ikään sujunut 

hyvin rauhallisesti. Mäkitupataloa on vuokrattu erilaisiin juhliin sopivasti kesän aikana, mutta muuta yhdistyksen omaa 

toimintaa ei ole ollut. Kaupunkimme on kesän aikana saanut nauttia monista suurista tapahtumista, konserteista ja 

festareista. Päällimmäisenä voimme mainita upean suurten purjelaivojen tapahtuman TallShippsRacen, minkä 

päätöspäivän laivojen lähtöä oli saapunut Korppolaismäen päälle upeisiin maisemiin seuraamaan suuri joukko alueemme 

asukkaita ja muitakin turkulaisia. Toinen erityismaininnan ansaitseva tapahtuma oli kansainvälinen 

kansantanssitapahtuma Europeade, jota saimme seurata koko aurajoen rannan pituudelta usean päivän ajan. Yhdistyksen 

syyskauden toiminta alkaa taas vauhdilla ja siitä tarkemmin tässä tiedotteessa. 

TPK:n uuden sähkösopimuksen työstäminen on jo alkanut tarjouspyynnöillä useilta eri sähkön toimittajilta. Saatujen 

tarjousten jälkeen heti syyskuun alussa on tarkoitus käynnistää kalkkiviivoille yltäneiden sähköyhtiöiden kanssa 

tarkemmat neuvottelut. Valmista pitäisi syntyä vielä syyskuun aikana, joten nykyisen sähkösopimuksen päättyessä (Turku 

Energia) lokakuun lopussa, uusi sopimus olisi valmis alkamaan välittömästi valitun sähkötoimittajan kanssa. Tämän 

tulevan edun saavat siis vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.  

Kyselimme keväällä mahdollista jäsenistön kiinnostusta ja halukkuutta ns. seniori-kerhotoimintaan (n.+60, naiset-

miehet) yhdistyksemme Mäkitupatalolla. Toiminnan muodot löytävät sitten varmasti omat uomansa kun asiasta 

kiinnostuneet seniorit tarttuvat toimeen. Toivomme edelleen saavamme ensi tilassa kaikilta kiinnostuneilta paluupostia 

joko kotisivujemme kautta tai Kimmo Samuli puh. 040-5385002, samuli153@luukku.com. 

  

Omakotitalkkarimme on myös vaihtunut kun uutena 

talkkarinamme jo juhannusviikolla aloitti Lars ”Lasse” Ramstedt ja 

kevätkauden talkkarimme Monica Mattsson lopetti puolivuotisen 

työpestinsä heinäkuun lopussa. Kiitämme Monicaa hyvästä ja 

luotettavasta työpanoksesta jäsenistön avustajana.  

Lassen työhistoriatausta on painottunut enemmän 

teknologiateollisuuden yritysten työtehtäviin. Lasse on työtä 

pelkäämätön omakotitalkkari. Lassen voit tilata omiin työtarpeisiisi 

numerosta 041-3690114 edulliseen jäsenhintaan 7€/tunti. 

Syyskauden ohjelmatarjonta (tarkemmat tiedot Tapahtumakalenterissa tässä tiedotteessa) on poikkeuksellisen runsas 

ja monipuolinen. Kausi alkaa heti syyskuussa vesijumpalla ja jatkuu siitä valokuvauskurssilla, mikä jatkuu kuten 

vesijumppakin ainakin koko syyskauden. Syyskuun ensimmäisellä täysviikolla pääsemme tutustumaan yhdistyksen 

Naisjaoston (Naistoimikunta) upeaan näyttelyyn Käsitöitä vuosikymmenten varrelta. 
Esillä on eri menetelmillä ja eri sukupolvien valmistamia 

käsitöitä, mm. isoista liinoista posliininukkeihin antiikkinalleista 

koruihin jne. koulukäsitöiden muuttuminen vuosien varrelta - vai 

ovatko? 

Käsityönäytöksiä mm. kehräämisestä, nypläyksestä, kutomisesta 

jne.….. 

Pyrimme monipuolisesti esittelemään eri käsityömenetelmiä 

työvälineineen sekä tekstein että kuvin. 

Heti tämän käsityönäyttelyn jälkeen koko seuraavan viikon saamme 

ihastella kahden ukrainalaisveljeksen Valery ja Anatoly Tarnavskyin 

taidokkaita maalauksia. Näyttelyn maalauksia on myös 

mahdollisuus hankkia kotiin, merkkipäivälahjaksi tai voit myös tilata heiltä haluamasi muotokuvamaalauksen, 

perhemaalauksen tai jopa maalauksen talostasi, ota valokuva mukaan haluamastasi kohteesta. Koko viikon kestävään 
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upeaan taidenäyttelyyn kannattaa ehdottomasti tulla tutustumaan. Mm. Pariisin Louvren taideasiantuntijat ovat olleet 

kiinnostuneita heidän töistään. Veljesten taidenäyttely koostuu upeista maisema- ja kaupunkikuvamaalauksista sekä

    
taidokkaista muotokuvista. Veljekset ovat maalanneet myös vanhojen taiteilijoiden kuuluisia teoksia ns. omina 

uustuotantokopioinaan sekä restauroineet vanhoja kirkkomaalauksia. Mm. Turun Ortodoksikirkon maalausten restaurointi 

on heidän tekemänsä. Taiteilijoiden kanssa on mahdollisuus keskustella sopimuksen mukaan myöhemmin syksyllä heidän 

saapuessaan Turkuun. 

Syyskuun lopulla tutustumme kuvin ja sanoin Rauno Lahtisen Turku ennen ja nyt -esitelmässä, miltä tutut paikat ovat 

Turussa näyttäneet ennen ja millaisia ne ovat nyt. 

                             
                                                                                   Lastentapahtuman sirkus- ja teatteriesityksiä 

Lokakuussa on mahdollisuus teatterinäytökseen Tanssiteatteri Erin Sataa lasissa – rakkauden viiltoja. Lokakuussa on 

vuorossa myös Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyvä Lasten tapahtumapäivä. Ohjelmassa on mm. taidokkaita 

sirkusesityksiä ja lapsia osallistavaa sadunomaista päivän teemaan sopivaa teatteriesitystä. Lisäksi kasvomaalaukset ja 

ilmapalloleikit ja piirtäminen kuuluvat asiaan eikä unohdeta myöskään lapsille sopivaa syötävää ja juotavaa. Välillä 

rentoudumme piknik-risteilyllä kunnes pääsemme taas tutustumaan yhdistyksen kamerakerhon, Vähä-Heikkilän 

Kamerat, valokuvanäyttelyyn. Marraskuussa on taas perinteiseen tapaan yhdistyksen syyskokous, missä valitaan mm. 

kaikki yhdistyksen toimijat vuodelle 2018 sekä päätetään tulevan vuoden talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. 

Marraskuun lopussa vietämme yhdistyksen juhlavaa Suomi100 itsenäisyysjuhlaa. Tämä juhla korvannee myös tänä 

vuonna jouluisen puurojuhlamme. Juhlan ohjelman suunnittelu on vielä siinä vaiheessa, että jätämme sen esittelemisen 

hieman myöhemmäksi. Joulukuussa on tarjolla kaupungin filharmonisen orkesterin Joulukonsertti sekä luonnollisesti 

myös Naisjaoston perinteiset joulumyyjäiset. 

Kaikki tämä on tarkemmin yksilöitynä alla olevassa tapahtumakalenterissa. Kotisivuillamme on lisäksi jatkuvasti 

nähtävissä uusinta päivitettyä tietoa niin näistä tapahtumista kuin muistakin yhdistykseen liittyvistä asioista. 

 

 

 



TAPAHTUMAKALENTERI 

SYYSKUU 

Kamerakerhomme, Vähä-Heikkilän Kamerat, järjestämä 

valokuvauskurssi alkaa tiistaina 5.pv klo 18.30 

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. Lisää tietoa kurssista ja Kamerakerhon toiminnasta kotisivujen valikon Vähä-Heikkilän Kamerat -
linkistä. Kurssille ilmoittautuminen 28/8 mennessä Urpo Jalavalle, urpo.jalava@jalava-tonteri.fi tai puh 041 452 8050. 

Vesijumppaa syyskuusta alkaen Werkahovin uimahallissa 

Liikunnasta kiinnostuneille tarjolla vesijumppaa. Mikäli riittävästi osallistujia saadaan, niin aloitamme syyskuussa 
voimisteluvuorot Werkahovin uima-altaassa Verkatehtaankatu 4 torstaisin kello 10.00. Vesijumppa on todella suosittu, 
tehokas tapa liikkua, ja sopii kuntoilumuodoksi myös huonomminkin liikkumaan kykeneville. Vesiliikunta on lisäksi hauskaa, 
sekä miellyttävää sosiaalista yhdessäoloa. Jumppaamme syksyn ja talven kuluessa kymmenen viikon jaksoissa. Jakson 
hinta on 47€, eli vain 4,70€/krt ja maksetaan aina etukäteen jakson alkaessa. Ota yhteyttä Toukoon Puh. 050 320 2830 
tai touko.kanerva@gmail.com 

Naistoimikunnan KÄSITÖITÄ VUOSIKYMMENTEN VARRELTA -

näyttely Mäkitupatalolla torstaista sunnuntaihin, 7.-10.pv 

Näyttelyn avajaiset torstaina 7.pv syyskuuta klo 18–20 (avoin tilaisuus kaikille) ja avoinna muina päivinä pe 8. ja la 9.pv 
klo 13–18 ja su 10.pv klo 13–16. 
Näyttelyyn 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. 
Näyttelyyn kuten myös avajaisiinkin on vapaa pääsy kaikille, Tervetuloa 

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

Näyttely on avoinna ma-la klo 14–18 ja su klo 13–19 ja näyttelyyn on kaikilla vapaa pääsy. Näyttelyn maalauksia on 
myös mahdollisuus hankkia kotiin tai merkkipäivälahjaksi. Voit myös tilata näyttelyssä heiltä haluamasi 
muotokuvamaalauksen, perhemaalauksen tai jopa maalauksen talostasi, tuo valokuva mukaan haluamastasi kohteesta. 
Koko viikon kestävään ukrainalaisten Tarnavskyin veljesten upeaan taidenäyttelyyn kannattaa ehdottomasti tulla 
tutustumaan. Mm. Pariisin Louvren varatoimitusjohtaja ja taideasiantuntija on ollut kiinnostunut heidän töistään. Veljesten 
taidenäyttely koostuu upeista maisema- ja kaupunkikuvamaalauksista sekä taidokkaista muotokuvista. Veljekset ovat 
maalanneet myös vanhojen taiteilijoiden kuuluisia teoksia ns. omina uustuotantokopioinaan sekä restauroineet vanhoja 
kirkkomaalauksia. Mm. Turun Ortodoksikirkon maalausten restaurointi on heidän tekemänsä. 

 

Rauno Lahtisen esitelmä TURKU ENNEN JA NYT Mäkitupatalolla 

keskiviikkona 27.pv klo 18 

Kannattaa ehdottomasti tulla kuuntelemaan ja katsomaan. 
Kulttuurihistorioitsija ja tietokirjailija Rauno Lahtisen esitelmä sanoin ja kuvin Turku ennen ja nyt -kirjansa pohjalta. 
Esitelmässä näemme, miten Turku on muuttunut aikojen saatossa. Lahtinen esittää vanhoin kuvin, millaisia monet meille 
tutut paikat olivat ennen ja miltä samat paikat näyttävät nyt. 

LOKAKUU 

Sataa lasissa – Rakkauden viiltoja – näytelmä lauantaina 7.pv klo 

19.00 

Paikka ja esittävä teatteri: Tanssiteatteri Eri. 
Ilmoittautuminen ja liput 28€ Touko Kanervalta: p. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com 



Lastentapahtuma Mäkitupatalolla sunnuntaina 15.pv klo 13-15 

Suomen itsenäisyyden 100v – juhlavuoteen liittyvä monipuolinen lastentapahtuma Ohjelmassa on mm. taidokkaita 

sirkusesityksiä ja lapsia osallistavaa sadunomaista päivän teemaan sopivaa teatteriesitystä. Lisäksi kasvomaalaukset ja 

ilmapalloleikit sekä piirtäminen ja askartelu kuuluvat asiaan eikä unohdeta myöskään lapsille sopivaa syötävää ja juotavaa. 

Osallistumismaksu 2€ / henkilö 

Piknik-risteily Maarianhaminaan Viking Amorella/Grace tiistaina 

24.pv klo 8.45 alkaen 

Risteilyretken 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 

Vähä-Heikkilän Kamerat – kerhon valokuvanäyttely torstaista 

sunnuntaihin 2.-5.pv 

Näyttelyn avajaiset torstaina 2. marraskuuta klo 18 (kaikille vapaa pääsy). Näyttelyssä on esillä kerholaisten ottamia upeita 
valokuvia. 
Näyttely avoinna avajaisten jälkeen: pe 3/11 klo 17–20, la 4/11 ja su 5/11 klo 14–18 

KUTSU Yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen 

Mäkitupatalolle maanantaina 20.pv klo 18.00 

Kokouksessa käsitellään kaikki yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat sekä jäsenten hallitukselle 4 
viikkoa ennen kokousta käsiteltäväksi pyytämät asiat. 

Seitsemän veljestä Turun kaupunginteatterissa keskiviikkona 22.pv klo 

19.00 Loppuunmyyty 

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden juhlatapahtuma 

Mäkitupatalolla keskiviikkona 29.pv 

Tapahtuman tarkemmat yksityiskohdat tiedotetaan myöhemmin asioiden selkeydyttyä  

JOULUKUU 

Naisjaoston perinteiset joulumyyjäiset Mäkitupatalolla sunnuntaina 

10.pv klo 11.00 – 14.00 

Tarjolla monenlaisia jouluherkkuja ja hienoja käsitöitä myös pukinkonttiin 

Kaupunginorkesterin perinteinen Joulukonsertti Konserttitalolla 

keskiviikkona 13.pv klo 19.00 

Christmas around the World -konsertissa on luvassa hienoa Jouluista musiikkia Liput vain 16.00€, Ilmoittautuminen Touko 
Kanerva: p. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com. 

Yhdistyksen Naistoimikunnan kokoontumiset Mäkitupatalolla 

Jatkuvat taas 30/8, 6/9 ja 20/9 ja 11/10, mistä alkaen säännöllisesti joka parittoman viikon keskiviikko klo 18.  
Olet tervetullut toimintaamme mukaan. Mahdolliset tiedustelut toimikunnan puheenjohtaja Riitta Moberg puh. 050-
3714636 sekä toimikunnan rahastonhoitaja Tarja Mäkinen puh. 044-2520188. 

Yhdistyksen kamerakerho, Vähä-Heikkilän Kamerat, kokoontuu 

aktiivisesti Mäkitupatalolla 

Mikäli olet kiinnostunut valokuvauksesta ja haluat tulla mukaan, niin lisätietoja saat kerhon vetäjältä Urpo Jalavalta puh. 
041-4528050, urpo.jalava@jalava-tonteri.fi 


