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Puheenjohtajan tervehdys
Luminen ja liukas talvi alkaa olla takanapäin ja kevätaurinko tuo meille valoa, lämpöä ja sulattaa pois viimeisetkin
lumet ja jäät. Vihdoinkin, sanoo moni. Turun katujen kunnossapidon palautepalvelu on käynyt talven aikana
kuumana, kun kaupungin asukkaat ovat antaneet palautetta luokattoman huonosta katujen- ja jalkakäytävien
talvikunnossapidosta.
Varmasti kaikkien asiaan liittyvät tahot ovat tehneet parhaansa, mutta ei voi olla ajattelematta, että joku tässä
mättää ja pahasti. Onko kaupunki alimitoittanut budjetin, jolla tuo talvikunnossapito pitäisi saada hoidetuksi tai
eivätkö urakoitsijat selviydy resurssien puutteessa kaikista sovituista tehtävistään? Useat väylät ovat auraamatta
aivan liian monta päivää, hiekoitushiekkaa/sepeliä ei ole joillakin osuuksilla näkynyt koko talvena lainkaan,
kaduilla on järkyttäviä jääpolanteita ja monttuja, isoja vesilammikoita jne.
Työmäärä on toki suuri ja pitkä talvi on haastava, mutta tilannetta ei saisi silti mielestäni hyväksyä. Kyllä meidän
tulisi voida liikkua kotikaduillamme suht turvallisesti, ilman, että joka ikistä askelta joutuu varomaan,
puhumattakaan liikuntarajoitteisista ihmisistä; pyörätuoleilla ja rollaattoreilla liikkuvilla ei ole pahemmin ollut
asiaa ulos muuta kuin aivan pakon edessä ja samassa tilanteessa ovat olleet lastenvaunuja – ja rattaita työntelevät
pienten lasten vanhemmat. Talvipyöräilyäkin tulisi kannattaa, mutta kovin haastavaa se on ollut. Sääliksi on käynyt
myös jalan liikkuvat postinjakajat, joiden olen nähnyt työntävän kaikin voimin jakelukärryjään kamalassa kunnossa
olevilla kaduilla paksussa lumikerroksessa, liukkaudesta puhumattakaan.
Nastakengät ja erilaiset liukuesteet ovat olleet tämän talven ”kuuminta hottia” ja small talkin aiheena onkin ollut
usein, ”millaiset nastat sulla on” ja nyt ei puhe ole autonrenkaiden nastoista. Toivokaamme siis, että kaupunki on
ottanut vakavasti suuren palautemäärän ja että tilanteeseen tulisi jonkunlainen parannus ensi talvea ajatellen.
Väylien talvikunnossapitomurheiden lisäksi elämäämme järkytti vielä paljon isommat asiat, kun saimme kuulla,
että Ukrainan sota oli syttynyt. Emme ole toipuneet edes vielä korona-ajasta, joka sekin kiusaa vielä meitä
olemassaolollaan, ja nyt elämme epätietoisuudessa siitä, mitä kaikkea tämä sotatila tuo tullessaan tänne
meidänkin maahan.
Energian hinnannousu on puhuttanut jo aiemmin, öljyn hinnan nousulle ei näy loppua, elintarvikkeiden hinnat
tulevat nousemaan, kuin myös lukemattomien muiden kulutustarvikkeiden. Epävarmuutta on siis ilmassa yllin kyllin
ja maailman tilanne pelottaa – mitä tästä vielä seuraa, miten tästä kaikesta selviää?
Näinä aikoina oman rakkaan ja turvallisen kodin ja ympäristön merkitys nousee entistä enemmän, meillä kaikilla on
täällä oma Mäkitupakoti, jossa saamme elää rauhassa ja turvassa. Ja jos pahaa niin jotakin hyvääkin, ilahtuneena
olen laittanut merkille, että tietynlainen yhteisöllisyys ja auttamisen halu on noussut pintaan meissä
turkulaisissakin. Pidetään siis huolta toisistamme ja tuetaan kanssaihmisiä kukin voimiemme mukaan.
t. Brita Palmroth, pj
p. 045-1209271
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Ajankohtaisia asioita
1. Uusi omakotitalkkari
Omakotitalkkaritoiminnassa on tapahtunut jälleen henkilömuutos. Valitettavasti jouduimme päättämään
Sami-Pekan työsuhteen koeajan päätyttyä ja neuvottelut hänen tilalleen uudesta talkkarista on alkanut.
Toisena omakotitalkkarina toimii edelleen Jani Virtanen. Talkkarin voit tilata edulliseen jäsenetuhintaan
vanhasta tutusta numerosta 041-3690114. Lisätietoja talkkaripalvelusta löytyy yhdistyksen kotisivulta
https://makitupalaiset.fi
2. Pormestarit kylässä
Turun pormestari Minna Arve ja apulaispormestarit Piia Elo, Elina Rantanen ja Ville Valkonen käyvät
Pormestarit kylässä -kierroksilla tutustumassa Turun eri alueisiin, niiden ihmisiin ja kehityskohteisiin.
Pormestarit kylässä -tilaisuuksien tarkoitus on kuulla asukkailta itseltään ajatuksia omasta ympäristöstään
ja sen kehittämisestä entistä asukasystävällisemmäksi alueeksi.
Mäkitupalaisilla ja muilla alueemme asukkailla ja toimijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä
pormestareille, myös vapaata keskustelua ja rentoa oleskelua on luvassa tarjoilun lomassa.
Alustavien suunnitelmien mukaan pormestarit olisivat tulleet vierailulle meidän alueellemme
Mäkitupatalolle tämän kevään aikana, mutta koronapandemian vuoksi vierailua siirrettiin myöhäisempään
ajankohtaan. Tämän hetkisen tiedon mukaan he ovat tulossa meille vierailuille vasta ensi vuoden 2023
toukokuussa, uutta aikaa kun ei meille löytynyt heidän täysistä kalentereistaan tämän vuoden puolelle.
Asiasta tiedotetaan lisää lähempänä sovittua
ajankohtaa.
3. Lahjoitus
Mäkitupalaisyhdistyksen hallitus päätti 9.3.2022
kokouksessaan tukea Ukrainan hädänalaisia
ihmisiä osallistumalla SPR:n keräykseen 500
eurolla.
4. Turku Energian määräaikaiset, uudet sähkösopimukset katkolla toistaiseksi
Tiedoksenne, että Ukrainan sodan aiheuttamasta erittäin poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen
Turku Energia ei tee tällä hetkellä lainkaan uusia määräaikaisia sähkösopimuksia. Tämä koskee myös Louna
TPK-sähkösopimusta, joka on ollut tarjolla Turku Energian verkkosivujen kautta uusille TPK-jäsenille.
Voimassa oleviin sähkösopimuksiin tällä muutoksella ei siis ole vaikutusta.

Kaavoitus-, ympäristö- ja liikenneasiat
1. Padel -keskus Vähäheikkilään
Vähäheikkilään tullaan rakentamaan tulevan Pihlajaniemen asuinalueen kupeeseen kansainvälisen
tason Padel -keskus. Kyseessä on siis sisäpeli nimeltään Padel ja keskukseen tullaan rakentamaan 13
kenttää. Rakennukseen tulee 6500 neliötä ja se on osittain kolmekerroksinen. Pelikenttien lisäksi
keskukseen tulee kuntosali, golfsimulaattori sekä neljä saunaa. Luvassa on myös koulutustiloja,
myymälöitä ja ravintolapalveluja. Keskuksen on tarkoitus valmistua toukokuussa 2023.
2. Alueemme Väestönsuojat
Maailmantilanteen vuoksi on herännyt kysymys, että missä meidän alueemme väestönsuojat sijaitsevat.
Omakotialueella ei yleensä ole väestönsuojia, eikä asukkailla ole osoitettua suojapaikkaa ja tämä
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tilanne on meilläkin. Näillä alueilla viranomaiset huolehtivat väestön suojaamiseen tarvittavista
toimenpiteistä poikkeusoloissa mm. siirtämällä väestöä tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.
Suojautumistarpeen tullessa mennään sisätiloihin ja pidetään radio koko ajan auki. Toivottavasti
tämmöistä suojautumisen tarvetta ei meille tule ikinä.

Ohjelmatoiminta
Koronarajoitusten poistuttua olemme vihdoinkin voineet suunnitella erilaista ohjelmatoimintaa tälle
vuodelle. Tässä alustavaa suunnitelmaa:
1. 5. huhtikuuta Tietokirjailija Sari Järvinen tulee pitämään meille Historiaillan Mäkitupatalolle klo
18:00. Sari Järvisen tuore kirja Ispoisten kartanon mailla pureutuu lukuisiin mielenkiintoisiin
kohteisiin. Sari kertoo meille kirjastaan ja myös meidän alueemme historiasta. Tilaisuudessa on
mahdollisuus ostaa Sarin kirja, varatkaa siis käteistä mukaan, jos olette halukkaita kirjan hankkimaan.
2. Toukokuussa vk:lla 20 (tarkka päivä vielä avoin) tullaan järjestämään Puutarha-ilta, jossa asiaa
kasveista sekä mahdollisesti myös kasvienvaihtotapahtuma.
3. 4. syyskuuta järjestetään viime vuonna kovin suosittu Pihakirppisralli, varaa päivä kalenteriisi jo nyt!
4. Lokakuussa järjestetään Historiailta, johon toivoaksemme saamme Turun museokeskuksen tutkijan,
FM Sanna Kupilan luennoimaan meille Turun kadonneista kylistä, erityisesti Vähä-Heikkilän ja sen
ympäristön vanhoista kylistä, jotka ovat sulautuneet osaksi kaupunkirakennetta. Luento pohjautuu
Kupilan toimittamaan Kylistä kasvoi Turku -tietokirjaan.
5. 6. marraskuuta järjestetään ”Kaikkea Ihanaa” -tapahtuma erityisesti naisille, toki miehetkin ovat
tervetulleita. Luvassa monipuolisesti tuote-esittelyjä ja kaikkea kivaa ostettavaa vaikka pukinkonttiin.
6. 18.-20.11. on Mäkitupayhdistyksen valokuvauskerhon ”Vähiheikkilän Kamerat” valokuvanäyttely.
7. Joulukuussa pidetään perinteiset Naisjaoston Joulumyyjäiset sekä vietetään yhdistyksen
Joulupuurojuhlaa.
Ohjelmamuutokset mahdollisia, tarkemmat tiedot ajankohtineen ilmoitetaan myöhemmin.

Kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen Kevätkokous pidetään Mäkitupatalolla 26.4.2022 klo 18:00. Kokoukseen on
mahdollista liittyä myös Teamsin kautta etänä. Tarkemmat tiedot erillisessä kokouskutsussa. Tervetuloa!

Hallitus
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KUTSU YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Tiistaina 26.huhtikuuta 2022 klo 18:00
Paikka: Mäkitupatalo Valtaojantie 7
sekä mahdollisuus osallistua myös etänä Teamsin kautta. Liity etäkokoukseen klikkaamalla
tätä linkkiä tai kopioimalla alla oleva linkki nettiselaimesi osoiteikkunaan
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTIxM2IwMTAtOGRkZi00NTZjLWIxY2UtZDBlMDgwMDUzNThj%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%2216135e03-b9d1-4d66-ae8d-50ceb6685b63%22%2c%22Oid%22%3a%228a0a0f65102d-4ae4-ad70-0b3aa92a8e79%22%7d

Kokouksen esiohjelmana LKV Henri Laakso Huoneistomarkkinointi Oy:stä tulee
kertomaan meille, mitä kaikkea pienkiinteistön omistajan tulisi ottaa huomioon siinä
vaiheessa, kun laittaa kiinteistönsä myyntiin ja antaa meille myös vinkkejä siitä, miten itse
voimme edistää tulevaa myyntiä jo ennen myyntiinlaittoa. Tilaisuudessa on mahdollisuus
esittää myös kysymyksiä Henrille.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä mahdolliset jäsenten neljä (4) viikkoa
ennen kokousta esittämät asiat.







Esitetään hallituksen kertomus vuoden 2021 toiminnasta
Esitetään vuoden 2021 tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
Vahvistetaan hallituksen esittämä tilinpäätös vuodelta 2021
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Täsmennetään syyskokouksen vahvistamaa toimintasuunnitelmaa ja talousarvioita
loppuvuodelle
Käsitellään muut mahdolliset kevätkokoukselle hallituksen ja jäsenistön esittämät
asiat.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, tervetuloa kaikki Mäkitupalaiset!
Turussa 23.3.2022
HALLITUS
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KEVÄTKOKOUKSEN 2022 ASIALISTA
Aika:
Paikka:

Tiistai 26.04.2022 klo 18.00.
Mäkitupatalo Valtaojantie 7 & Teams-kokous

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- Valitaan kokoukselle sihteeri
- Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään hallituksen kertomus vuoden 2021 toiminnasta
6. Esitetään vuoden 2021 tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
8. Täsmennetään syyskokouksen vahvistamaa toimintasuunnitelmaa loppuvuodelle
9. Muut hallituksen tai jäsenistön kokoukselle esittämät asiat
10. Kokouksen päätös
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