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Hyvät Mäkitupalaiset! 

Yhdistyksemme järjestämä Suomen 100-vuotisjuhla viime keskiviikkona veti mäkitupalaisia Mäkitupatalolle 

aivan tuvan täyteen, eivätkä kaikki halukkaat valitettavasti edes mahtuneet mukaan. Tilaisuus oli juhlavan rento 

ja lämminhenkinen. Yhdistyksen puheenjohtajan alkutervehdyssanojen ja onnittelumaljan Suomelle jälkeen 

kuulimme mm. Turun Yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän erittäin 

mielenkiintoisen ja asiantuntevan esitelmän yhteiskuntamme ja lähimaidemme muutoksista kuluneen 100 vuoden 

aikana. Myös Vähä-Heikkilän koulun pitkäaikaisen, jo eläkkeellä olevan opettajan ja rehtorin Turjo Lempisen 

värikkäästi kertomat muistelot alueemme ja koulun vaiheista viimeisen 80 vuoden aikana pitivät yleisön 

tarkkaavaisena. Esitelmien välissä saimme kuulla kvartetti RelaxCornerin esittämänä hyvää musiikkia sekä 

nautimme maittavan buffet-illallisen kakkukahvein. Illan päätteeksi kaikki halukkaat pääsivät pistämään 

parketille jalalla koreasti kvartetin tahdittamana. 

 

Myös lokakuun puolivälissä ollut lasten tapahtuma Suomen 100-vuotisteemalla veti runsaasti lapsia 

vanhempineen ihailemaan upeita Circus Johkun esityksiä Johanna Kellomäen johdolla sekä seuraamaan ja myös 

osallistumaan Tuulia Lindholmin ohjaamaan kiinnostavaan teatteriesitykseen. Ilmapalloleikit ja kasvomaalaukset 

olivat myös suuressa suosiossa ja välillä piti pistää suut makeaksi munkkien ja mehujen avulla. Aurinkoinen ja 

lämmin sää suosi tapahtumaa, niin, että huikeimmat sirkusesitykset ja ilmapalloleikit voitiin esittää enemmän 

tilaa vaativina ulkona. Mukaan olisi mahtunut vielä lisääkin lapsia vanhempineen. Kuvia kotisivujen asiakirja-

arkistossa. 

 

Yhdistyksen syyskokous veti myös kohtuullisen runsaasti mäkitupalaisia mm. kuuntelemaan alkukahvitarjoilun 

kera Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo Kuusisen esitelmää aurinkoenergiasta ja sähköautojen latauksesta. 

Tämän jälkeen pidetyssä varsinaisessa kokouksessa päätettiin sääntöjen mukaisesti mm. poistaa jäsenrekisteristä 

vuoden lopussa muutama jäsen, jotka eivät olleet maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksuaan monista 

muistutuksista huolimatta. Kokouksessa päätettiin myös tilata kaikille jäsenetuna vuodeksi 2018 Turun 

Omakotilehti (6 nroa/v) ja jäsenmaksu päätettiin pitää nykyisellä tasolla 20€:ssa. Vuoden 2018 hyväksytty 

toimintasuunnitelma on luettavissa kotisivujen asiakirja-arkistossa. Puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2018 

jatkamaan nykyinen puheenjohtaja Markku Ahti ja hallitukseen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten 

tilalle valittiin jatkamaan Mikko Ahola, Antti Junninen ja Tapio Koivisto sekä uusina Camilla Eriksson, Anne-

Maija Koivisto ja Leena Härmä, vanhoina jatkavat Tarja Mäkinen, Pekka Nylund, Urpo Jalava, Pekka Lehto, 

Kimmo Samuli ja Erja Karlsson. Syksyn jäsenkyselyyn vastanneiden kesken suoritetussa arvonnassa 

ensimmäisen palkinnon sai Tuuli Tuomi, toisen ja kolmannen palkinnon nappasivat Jukka Vänskä ja Kari Sarlin. 

Kokouksen päätteeksi nautimme yhdistyksen tarjoamana pitokokki Mikko Aholan valmistaman lämpimän ja 

maittavan iltapalan. 

 

Nykyisen omakotitalkkarimme Lars ”Lasse” Ramstedtin (p. 041-3690114) varsinainen viimeinen työpäivä on 

maanantaina 11. joulukuuta, minkä jälkeen hän pitää vielä pitämättömät lomapäivänsä. Ensi vuoden osalta 

omakotitalkkaritoiminnan jatkuminen yhdistyksellämme on vielä täysin avoinna. Lähestymme ELY-keskusta 

heti tammikuun alkupuolella, kun mahdolliset ensi vuoden palkkatukirahat ovat selvillä. Pyrimme joka 

tapauksessa saamaan yhdistykselle omakotitalkkarin myös ensi vuodelle, mutta kaikki riippuu valtion budjetin 

määrärahoista tähän toimintaan ja asiat selviävät vasta alkuvuonna. Tiedotamme tilanteesta sitten tarkemmin 

alkuvuoden tiedotteissamme. Joka tapauksessa kiitämme Lassea kuluneen puolen vuoden hyvin suoritetusta 

työpanoksesta niin jäsenten tarvitsemissa moninaisissa tehtävissä kuin yhdistyksen Mäkitupatalon ylläpito- ja 

kunnossapitohuollon tehtävissäkin.  

 

Muista myös Turku Energian kanssa tehdyn uuden sähkösopimuksen jäsenetuhinnat, mitkä ovat voimassa 

kiinteänä vuoden 2019 lokakuun loppuun asti. Jäsenet pääsevät liittymään tähän sopimukseen milloin vain 

sopimuskauden aikana.  kunhan jäsenmaksu on maksettu ja pyytämällä yhdistyksen vahvistaman 
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liittymislomakkeen puheenjohtajalta tai kotisivujemme palautelomakkeen kautta. Tarkemmat sopimushinnat 

löydät mm. kotisivujemme jäsenedut-kohdasta. 

 

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.  
 

LOPPUVUODEN 2017 OHJELMIA: 
 

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. TERVETULOA!                            

 

Keskiviikkona 13.pv joulukuuta klo 19 Kaupunginorkesterin Joulukonsertti Konserttitalolla.  

 Kysy vielä mahdollisia lippuja (16€) Touko Kanervalta puh. 050 320 2830 tai touko.kanerva@gmail.com. 

SEKÄ VUODEN 2018 TULEVIA OHJELMIA: 

Mäkitupalaisten VESIVOIMISTELUVUOROT jatkuvat torstaisin klo 11.45. MYÖS ENSI VUONNA, 

Werkahovin uima-altaassa. Tarvittaessa kysy lisää Touko Kanervalta puh. 050 320 2830 tai 

touko.kanerva@gmail.com. 

TAMMIKUU 
Torstaina 18.pv tammikuuta klo 18 elokuvaesitys Mäkitupatalolla 

 Martinrantaseura järjestää Mäkitupatalolla elokuvaesityksen, mihin myös meidät Mäkitupalaiset kutsutaan 

mukaan. 

 Esitettävä elokuva on Krzyrzttof Kieslowskin ohjaama Lyhyt elokuva rakkaudesta, 6. käskyyn perustuva.  

o Lyhyt elokuva rakkaudesta on romanttinen draamaelokuva vuodelta 1988. Elokuvan pääosissa 

esiintyvät Grażyna Szapołowska ja Olaf Lubaszenko. Käsikirjoitus on Krzysztof Piesiewiczin ja 

Krzysztof Kieslowskin.  

o Lyhyt elokuva rakkaudesta on laajennettu elokuvaversio Kieślowskin ohjaaman puolankielisen 

televisiosarjan Kymmenen käskyä kuudennesta osasta.  

o Elokuvan tapahtumapaikkana on Varsova. 

o Juonipaljastus: Varsovalainen nuorukainen Tomek seuraa kaukoputkella pakkomielteisesti 

ihastuksensa, kauniin Magdan elämää vastapäisessä talossa. Magda kohtaa Tomekin ja nöyryyttää häntä 

 Elokuvan jälkeen on mahdollisuus keskustella ajatuksia herättäneistä asioista.  

 Tilaisuuteen on vapaa pääsy, vain mahdollinen kahviraha mukaan. 

HELMIKUU 
Sunnuntaina 11.pv helmikuuta klo 12 alkaen perinteinen koko perheen ulkoilutapahtumapäivä (alustava) 

 Mäkitupatalon ympäristössä poniajeluineen yms. ohjelmineen. Tarkempaa tietoa kerromme alkuvuoden 

tiedotteissamme 

Tiistaina 13.pv helmikuuta tutustumisvierailu Suomen Maatalaousmuseo Sarkaan Loimaalla 

 Kokopäiväretki sisältäen bussimatkan omalla bussillamme, opastetut tutustumiset museon kohteisiin, sekä 

buffet-lounaan museon ravintolassa.  

 Retken pakettihinta noin 35–40€ riippuen kiinnostuksesta ja osallistujamäärästä. 

 Suomen Maatalousmuseo Sarka avattiin yleisölle vasta 1. kesäkuuta vuonna 2005.  

 Näyttelyt ovat erittäin mielenkiintoisia, mainittakoon vaikka  

o Maatalouden Aika joka vie museovierailijat 3000 vuoden aikamatkalle maanviljelyn ja maatalouden 

historiaan. 

 Ilmoittautumiset Tuokolle viimeistään 13.1.2018 puh. 050 320 2830 tai touko.kanerva@gmail.com 
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MAALISKUU 

Lauantaina 17.pv maaliskuuta klo 16 näytelmä Taru Sormusten Herrasta Turun Kaupnginteatterissa 

 Liput vain 40€; Ilmoittaudu Tuokolle viimeistään 15.1.2018 puh. 050 320 2830 tai 

touko.kanerva@gmail.com 

Maaliskuussa yhdistyksen varsinainen kevätkokous, tarkempi ajankohta tiedotetaan myöhemmin  

HUHTIKUU 
Tiistaina 24.pv huhtikuuta klo 20.55 risteily Tukholmaan Viking Gracella, paluu Turkuun 25.pv klo 19.25 

 Matkan pakettihinta on vain 57€ sisältäen:  

o henkilölipun ja hyttipaikan ikkunallisessa 2 h. ulkohytissä,  

o Buffet meriaamiaisen 25.4, Viking  

o Buffet päivällisen 25.4. klo.14.30,  

o kahvi- ja pulla-kupongin laivan kahvilaan.  

 Ilmoittautumiset Toukolle viimeistään 31.3.2018. puh. 050 320 2830 tai touko.kanerva@gmail.com 

KESÄKUU 
Tiistaina 12.pv klo 8.00 kesäkuuta kokopäiväretki Örön Linnakesaarelle 

 Lähtö retkelle Turusta Grandellin bussilla Aurakatu 2 klo 8.00, ajo Kasnäsiin, josta vesibussilla Öröön missä 

opastettu tutustuminen saaren kohteisiin.  

o Obuhov tykin esittely,  

o tykkipiha,  

o asevarasto ja  

o näköalapaikka 

 Buffet lounas kasarmin ravintolassa,  

 Paluumatka alkaa saarelta n. klo 14.30 ja matkalla vesibussissa juodaan iltapäiväkahvit.  

 Retken pakettihinta osallistujamäärästä riippuen 65–68€.  

 Ilmoittautumiset Toukolle viimeistään 30.4.2018. puh. 050 320 2830 tai touko.kanerva@gmail.com 

HEINÄKUU 
Lauantaina 14.pv heinäkuuta klo 14 musikaali Häät Vegasissa Samppalinnan kesäteatterissa 

 Esitys on hulvattoman riemukas Euroopan ensi ilta.  

 Ennen esitystä nautimme Buffet lounaan ja jaamme teatteriliput laivaravintola Svarte Rudolfilla klo. 12.30 

alkaen. 

 Teatteripaketin hinta on vain 45€ sisältäen teatterilipun ja buffet- lounaan.  

 Ilmoittautumiset viimeistään 1.6.2018 mennessä puh. 050 320 2830 tai touko.kanerva@gmail.com 

ELOKUU 
Sunnuntaista 19.pv sunnuntaihin 26.pv elokuuta Kylpyläloma Eestin Pärnussa hotelli Viking SPA:ssa 

 Hinta ei ole vielä tiedossa, koska tarjoukset saadaan parhaillaan vain vuoden 2017 hinnoilla.  

 Lopullinen hinta riippuu myös osallistujamäärästä, kuljetustavasta esim. oma tai matkayhtiön bussi jne.  

 Toimitan tarkan ohjelman kun olen saanut ilmoittautumisia.  

 Hinta arvio liikkunee kuitenkin n. 470 ja 550 €:n välillä.  

 Alustavat ilmoittautumiset ehdottomasti viimeistään 10.1.2018 Toukolle puh. 050 320 2830 tai 

touko.kanerva@gmail.com 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista vuotta 2018 

 Hallitus 
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