
 

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

Mäkitupalainen nr. 2017 – 6, JÄSENTIEDOTE, 01-11-2017 

Hyvät Mäkitupalaiset! 

Tämän jäsentiedotteen myötä palautamme mieliimme yhdistyksen loppusyksyn toimintaa sekä muita ajankohtaisia 

asioita.  

Monia on askarruttanut postiluukusta nyt tullut jätehuollon perusmaksu. Tämä maksu perustuu kunnalliseen 

jätehuoltolakiin, joten siitä emme pääse eroon ja olemme kaikki saaneet siitä ennakkotiedon jo viime vuoden vaihteen 

tietämillä, mutta monet meistä ovat unohtaneet tuon silloisen tiedotteen. Joka tapauksessa jätelaskuissamme olevaa 

jätteenkäsittelymaksua/kerta on alennettu jo vuoden alusta alkaen siten, että koko vuoden alennussumma vastaa 

suuruudeltaan tätä nyt tullutta perusmaksua. 
 

Kummipuistotoiminta 
Keväällä hienosti alkanut kummipuistotoiminta saa nyt jatkoa, kun kummipuistotoimintamme vetäjä Jasmiini 

Meriluoto on saanut kaupungin puistovastaavalta Anna-Maria Märsynaholta kukkasipuleita istutettavaksi 

haluamiimme paikkoihin yleisille puistoalueille. Jasmiini pyytääkin nyt kaikkia halukkaita sipulien istutustalkoisiin 

esimerkiksi tiistaina 7pv. tai keskiviikkona 8pv. marraskuuta. Ilmoittaudu pikaisesti mukaan Jasmiinille tai kerro 

hänelle ainakin ehdotuksesi sipulien istutuspaikoiksi: jassumer@saunalahti.fi tai puh. 050 570 3224. 
 

Uusi sähkösopimus 
Uusi Turku Energian sähkösopimus on nyt astunut voimaan ja kaikki mukaan haluavat jäsenet pääsevät liittymään 

tähän sopimukseen kun jäsenmaksu on maksettu ja pyytämällä yhdistyksen vahvistaman liittymislomakkeen 

puheenjohtajalta tai kotisivujemme palautelomakkeen kautta. Sopimukseen voit liittyä milloin vain koko 

sopimuskauden aikana, mikäli oma nykyinen sopimuksesi on voimassa vielä pitempään. 

Sopimuskausi 01-11-2017…31-10-2019 Perusmaksu (päivä / alviarki) (yö / muu aika) 

 Optiomahdollisuus 31-10-2020 asti €/kk, sis.alv snt/kWh, sis. alv snt/kWh, sis alv 

Yleissähkö 1,50 4,22   

Yösähkö 2,00 4,61 3,71 

Kausisähkö 2,00 5,22 4,22 

 
 

Omakotitalkkarinamme toimii vielä lähes Jouluun asti 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 . 
 

SYYSKAUDEN OHJELMIA, mihin kaikki ovat tervetulleita joukolla mukaan: 

Kuluvan viikon torstaista sunnuntaihin 2.-5.pv marraskuuta Vähä-Heikkilän Kamerat – kerhon 

valokuvanäyttely Mäkitupatalolla (kaikille vapaa pääsy). 
Näyttelyn avajaiset torstaina 2. marraskuuta klo 18 ja niiden jälkeen näyttely avoinna: pe 3/11 klo 17–20, la 4/11 ja su 

5/11 klo 14–18. 

Näyttelyssä on esillä kerholaisten ottamia upeita valokuvia. Tule ihastelemaan avajaisiin tai muuten vain. 
 

KOKOUSKUTSU 

Maanantaina 20.pv marraskuuta klo 18 yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen Mäkitupatalolle 
Kokouksessa käsitellään kaikki yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat sekä muut alla olevan 

työjärjestyksen mukaiset asiat. Yhdistys tarjoaa kokousväelle kokouksen alkuun pullakahvit sekä kokouksen 

päätteeksi pienen iltapalan. 
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KOKOUKSEN ALUKSI Turku Energian Tuotepäällikkö Kimmo Kuusinen esittelee aurinkoenergiakysymyksiä ja 

aurinkopaneelien asennuksia sekä sähköautojen latauskysymyksiä omakotiasujan näkökulmasta. 

KOKOUSASIAT  

 Kokouksen avaus ja laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden sekä läsnäolijoiden toteaminen 

 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja äänten laskijoiden valinnat 

 Työjärjestys ja sen hyväksyminen 

 Hallituksen toimintakatsaus 

o Mäkitupatalo ja omakotitalkkaritoiminta 

o ympäristöasiat, ohjelma- ja kulttuuritoiminta sekä jäsenasiat 

o kuluvan vuoden toiminta ja tulevan toiminnan visiointi ja tiedottamisen kehittämisen suunnitelmat 

 Päätetään jäsenmaksunsa maksamattomien jäsenten poistamisesta jäsenrekisteristä 

 Päätetään Turun Omakotilehden tilaamisesta jäsenille 

 Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2018  

 Päätetään hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien sekä rahastonhoitajan palkkioista 

 Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä keskustellaan talouskysymyksistä 

 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2018  

 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa: Mikko Ahola, Matti Hovi, Antti Junninen, Tapio 

Koivisto, Jukka Vänskä ja Ritva Ruokonen 

 Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2018 

 Päätetään ja valitaan TPK:n johtokunnan jäsenet (1+1 vara) sekä vuosikokousedustajat (7) vuodelle 2018 

 Päätetään kokousten kutsutavoista ja muusta tiedottamisesta 

 Julkistetaan jäsenkyselyn tulokset ja suoritetaan kyselyyn osallistuneiden palkintojen arvonta 

 Muut mahdolliset asiat, joista keskustellaan sekä kokouksen päättäminen 
 

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”. Myös moni nykyinen mäkitupalainenkin on ollut hänen oppilaanaan. 

 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 alkuosan musiikki koostuu hieman klassillisemmasta suomalaisten säveltäjien musiikkista ja illan 

edetessä musiikki kevenee hieman 

 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. 

 Ilta päätetään Itsenäisyyden juhlavuoden tansseihin ja tanssimusiikista huolehtii sama kvartetti. 

Tilaisuuteen on vielä jonkin verran paikkoja vapaana joten varaa oma paikkasi pikaisesti 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  
Myyjäisissä on tarjolla monenlaisia leivonnaisia ja jouluisia laatikoita sekä hienoja käsitöitä, vaikka pukinkonttiin. 

Naisjaosto tarjoaa jouluiset pullakahvit myyjäisvieraille 
 

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

 

Syysterveisin Hallitus 
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