
 

Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry. 
Kotisivu:   www.turunpientalot.fi/makitupa; facebook 

Mäkitupalainen nr. 2017 – 5, JÄSENTIEDOTE, 06-10-2017 

Hyvät Mäkitupalaiset! 

Syyskausi on alkanut hienosti yhdistyksen toiminnan osalta. Alkusyyskuun molemmat näyttelymme kiinnostivat 

yleisöä hienosti, siitä suuret kiitokset kaikille näyttelyissä käyneille. Tämä antaa toimijoille uskoa ja kannustusta, 

että vaivannäkö ei ole ollut turhaa. Myös Turku ennen ja nyt – esitelmätilaisuus kiinnosti erittäin suurta 

yleisömäärää, eikä ihme, sillä olihan kyse oman rakkaan kaupunkimme kehityskulusta. Toivomme runsasta 

osanottoa myös muihin tilaisuuksiin. 
 

Uusi sähkösopimus 
Nyt TPK on viimein saanut sähkösopimuskilpailutuksen ja loppuneuvottelut päätökseen. Kilpailun loppusuoralle 

eteni melko tasapäisinä kaksi merkittävää sähkön toimittajaa ja tällä kerralla ”kotikenttäetu” painoi vaakakupin 

Turku Energian puolelle. Uusi sopimuskausi alkaa 1.pv marraskuuta ja jatkuu kaksi vuotta 31.pv lokakuuta 2019 

asti kiinteällä sopimushinnalla. Sopimuksessa on vielä lisäksi yhden lisävuoden optiomahdollisuus aina vuoden 

2020 lokakuun loppuun asti. Turku Energia on nyt jo lähettänyt jatkosopimuslomakkeen kaikille nykyisille TPK-

sopimusasiakkailleen, jotka olivat maksaneet myös kuluvan vuoden jäsenmaksunsa heinäkuun loppuun mennessä. 

Hyväksymällä ja palauttamalla tämän sopimuslomakkeen Turku Energialle 25.pv lokakuuta mennessä nykyinen 

sopimus jatkuu uudella katkeamattomana automaattisesti. Ne, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan siihen 

mennessä tai eivät ole maksaneet sitä vieläkään, eivät ole saaneet jatkosopimustarjousta. Nämä sekä myöskin kaikki 

uudet sopimukseen mukaan haluavat jäsenet pääsevät liittymään tähän sopimukseen kun jäsenmaksu on maksettu ja 

pyytämällä yhdistyksen vahvistaman liittymislomakkeen puheenjohtajalta tai kotisivujemme palautelomakkeen 

kautta. Sopimukseen voi liittyä milloin vain koko sopimuskauden aikana, mikäli oma nykyinen sopimus on 

voimassa vielä pitempään. 

 :n TARJOAMA LounaTPK-sopimus Perusmaksu 
(päivä / 
talviarki) (yö / muu aika) 

 Sopimuskausi 01-11-2017…31-10-2019 alv 24 % alv 24 % alv 24 % 

 Optiomahdollisuus 31-10-2020 asti €/kk snt/kWh snt/kWh 

    

Yleissähkö 1,50 4,22   

Yösähkö 2,00 4,61 3,71 

Kausisähkö 2,00 5,22 4,22 

Turku Energia järjestää Aurinkopaneeli-infotilaisuuden tiistaina 10.pv lokakuuta klo 17-18.30 Turku Energian 

toimitalossa Linnankatu 65 3.krs. Tilaisuuteen on kaikilla vapaa pääsy ja tarjolla pullakahvit. Lisätietoa tästä 

linkistä https://www.facebook.com/events/1405627232886347 
 

Turun Pientalojen Keskusjärjestön (TPK) Avoimet ovet-tapahtuma 

TPK kutsuu kaikki omakoti- ja pientaloyhdistysten jäsenet tutustumaan ja keskustelemaan TPK:n toimipisteeseen 

Rauhankatu 16B (ovi porttikäytävässä) tiistaina 31.pv lokakuuta klo 11–17  
Tilaisuudessa on myös Yhteistyökumppaneitten tuote-esittelyä omakotiväelle ja tarjolla on keittoa 

sekä kahvia lisukkeineen 
Omakotitalkkarinamme toimii edelleen Lars ”Lasse” Ramstedt. Lasse on valmis avustamaan kaikenlaisissa 

omakoti- ja pientaloasukkaan eteen tulevissa työtehtävissä, mm. nyt syksyllä pihapiirin talvikuntoon laitossa, 

nurmikoiden, puiden, pensaiden ja aitojen leikkuussa sekä lehtien haravoinnissa ym.. Tarvittavat työvälineet tilaaja 

hoitaa talkkarin käyttöön. Lassen voit tilata omiin työtarpeisiisi puh. 041-3690114 edulliseen jäsenhintaan 7€/tunti. 
 

Sähköpostiosoitteita toivomme saavamme vielä lisää mahdollisimman monelta jäseneltä, jotta pystyisimme 

toimittamaan nopeasti ajankohtaisia tiedotteita kaikille jäsenille. Valitettavasti postilaatikkoihin kannettavaan 

paperitiedotteeseen resurssimme eivät riitä läheskään kaikkien tiedotteiden osalta. Voit myös ilmoittaa meille taloutesi 

toisen sähköpostiosoitteen, niin koko perhekuntasi saa tällöin tiedot helpommin. Ilmoita sähköpostiosoitteesi joko 

kotisivun palauteosion kautta tai sähköpostilla markku.a.ahti@gmail.com . 

Myös nyt käynnissä oleva jäsenkyselymme alueemme kehittämistarpeista on toimitettu vain sähköpostillisille 

jäsenille, koska siihen vastaaminen tapahtuu nettiyhteyden kautta.  Kyselyyn pääset myös kotisivujen Asiakirja-

arkiston jäsentiedoteosasta. Toivomme runsasta ja näkemyksellistä vastausaktiviteettiä. 

http://www.turunpientalot.fi/makitupa
https://www.facebook.com/events/1405627232886347
mailto:markku.a.ahti@gmail.com


SYYSKAUDEN OHJELMIA, mihin kaikki ovat tervetulleita joukolla mukaan: 

Sunnuntaina 15.pv lokakuuta klo 13-15 Lastentapahtuma Mäkitupatalolla  
Suomen itsenäisyyden 100v – juhlavuoteen liittyvä monipuolinen ja hauska lastentapahtuma, missä mm. 

                                                 
 Circus Johku tarjoaa persoonallisia esityksiä, sirkusartisti Johanna Kellomäen johdolla. 

 Lapsia osallistava sadunomainen päivän teemaan sopiva teatteriesitys, minkä ohjaa Turun Taideakatemiasta 

valmistunut sekä myös Tanskasta teatterialan lisäoppia saanut Tuulia Lindholm. 

 Lisäksi kasvomaalaukset ja ilmapalloleikit sekä piirtäminen ja askartelu kuuluvat asiaan 

 Lapsille on tarjolla myös mm. mehua ja munkkeja ja mukaan tuleville vanhemmille on tarjolla myös 

munkkia ja kahvia. 

Osallistumismaksu 2€/henkilö (lapset ja aikuiset). 
 

Tiistaina 24.pv lokakuuta piknik-risteily Maarianhaminaan klo 8.45, Amorella/Viking Grace 

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. 
 

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

Mäkitupatalolla 
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 
 

Maanantaina 20.pv marraskuuta klo 18 Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Mäkitupatalolla 
Kokouksessa käsitellään kaikki yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat sekä jäsenten hallitukselle 4 

viikkoa ennen kokousta käsiteltäväksi pyytämät asiat. Lisäksi suoritetaan Jäsenkyselyyn vastanneiden palkintojen 

arvonta ja keskustellaan yhdistyksen tulevaisuuden toiminnan suuntaviivoista. Kokouksen alkuun pyrkimyksenä on 

saada jokin kiinnostava ohjelmatapahtuma. 

Yhdistys tarjoaa kokousväelle pienen iltapalan kahvin kera. 
 

Keskiviikkona 29.pv marraskuuta klo 18  Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlatapahtuma 

Mäkitupatalolla 
Tilaisuuden ohjelma koostuu monipuolisesta tarjonnasta juhlavammasta kevyempään hyvää ruokaa unohtamatta. 

 Yhdistyksemme jäsen, mäkitupalainen, ja Turun Yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja 

Markku Jokisipilä on lupautunut esitelmöimään tilaisuudessa Suomen poliittisen ja yhteiskunnallisen 

elämän muutoksista itsenäisyytemme alkuajoista tähän päivään. 

 Vähä-Heikkilän koulun pitkäaikainen opettaja ja rehtori Turjo Lempinen on puolestaan lupautunut 

kertomaan alueemme sekä koulun monivaiheisesta historiasta omakohtaisten kokemustensa pohjalta. Turjo 

Lempinen on elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa aivan näillä kulmilla ja käynyt myös kansakoulunsa Martissa 

ja osin myös ”Vähiksessä”. 

 Illan musiikkitarjonnasta huolehtii Turkulaisten muusikoiden muodostama kvartetti RelaxCorner, missä 

soittavat Ilpo Murtojärvi (kitara), Jusu Heinonen (saksofoni ja hanuri), Vesku Saloranta (basso ja taustalaulu) 

sekä Mikko Maunula (rummut ja laulu). 

o Illan alkuosassa puheiden ja esitelmien lomassa sekä jälkeen kuulemme hieman klassillisempaa 

suomalaisten säveltäjien musiikkia ja illan edetessä musiikki kevenee hieman 

o Ilta on tarkoitus lopuksi päättää Itsenäisyyden juhlavuoden tansseihin ja tanssimusiikista huolehtii 

sama kvartetti. 

 Illan aikana nautimme myös maittavan buffet-illallisen, minkä valmistaa yhdistyksen hallituksen jäsen pito-

kokki Mikko Ahola vaimonsa Päivin kanssa. Ruuan jälkeen nautimme vielä kahvit sinivalkoisen kakun kera. 

Tilaisuuteen kannattaa jo nyt varata oma paikka maksamalla illalliskortin (20€/henk.) hinnan yhdistyksen 

tilille nr. FI26 5710 9740 0107 40.  Kirjoita selitekohtaan osallistujien nimet/osoite, jotta pystymme toimittamaan 

illalliskortit oikeille henkilöille. Paikkavaraukset tulisi tehdä viimeistään 15/11 mennessä. Voit myös kysyä lisätietoja 

tai ilmoittautua Anne-Maija Koivistolle a-m.koivisto@co.inet.fi tai puh. 0456512020. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sunnuntaina 10.pv joulukuuta klo 11-14 Naisjaoston perinteiset joulumyyjäiset Mäkitupatalolla  

 Keskiviikkona 13.pv joulukuuta klo 19 Kaupunginorkesterin Joulukonsertti Konserttitalolla.  
o Liput (16€) Touko Kanervalta p. 050-3202830 tai touko.kanerva@gmail.com. 

Syysterveisin Hallitus 
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