
MERIPUISTOSEURA RY TIEDOTTAA 

 

KAUPUNGINJOHTAJA MINNA ARVE KYLÄSSÄ – TAPAHTUMA FÖLILINJA 13 

PÄÄTEPYSÄKILLÄ, AKUMENTINPUISTOSSA 15.05.2019 KLO 17.00 – 20.00 

Kaupunginjohtaja Minna Arve lähimpine työkavereineen vierailee Akumentinpuistossa asukkaiden 

tavattavissa / tentattavissa keskiviikkona 15.05.2019 klo 17.30 jälkeen.    

 

Kaupunginjohtajan ja hänen lähimpien työkavereiden lisäksi tapahtumassa mm. 

- peräkonttikirppis 

- kahvia, räiskäleitä, temppurata  

- hyönteishotellien rakentamista, jotka valmiina pystytetään Päiväkoti Vilskeen naapurustoon 

- mahdollisuus melontakokeiluun 

- mahdollisuus avantouintiin ja -saunaan (uima-asu mukaan) 

- linturetkiä illan päätteeksi Turun Lintutieteellinen yhdistyksen ryn oppaiden johdolla 

- tutustumista alueen muidenkin toimijoiden tarjontaan 

Mukana tapahtumassa mm. Päiväkoti Vilske, Ispoisten omakotiyhdistys ry, Turun avantouimarit ry, 

Saaristomeren melojat ry, Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Partiolippukunta Tuulihaukat, Katariinan 

toimintakeskus, Ispoisten ja Uittamon Martat. 

 

Peräkonttikirppikseen voit tulla myymään tavaroitasi ja tekemään löytöjä. Toripaikat ovat ilmaisia, mutta 

ilmoitathan tulostasi kirpputorimyyjäksi, jotta voimme varata riittävästi tilaa. Ilmoittautuminen sähköpostilla 

virve.pessala@hotmail.com 
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Mikä on Turun kaupunkiosaseura Meripuistoseura ry                            

Seuran toimialue on Ispoinen, Katariina, Uittamo ja osa Puistomäkeä. Seura toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä 

tehden kaupungin päätöksentekoon liittyviä aloitteita ja lausuntoja, järjestää kulttuuritilaisuuksia, talkoita ja retkiä, 

harjoittaa tiedotustoimintaa ja toimii yhteistyössä muiden turkulaisten kaupunginosaseurojen ja asukas- ja 

omakotiyhdistysten kanssa.                                                                            

Seura järjestää vuoden aikana tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille, yleensä helatorstaina Uittamo-päivä Ravintola 

Uittamo paviljongilla, linturetki Katariinanlaaksossa keväällä sekä teatteriretki syksyllä.                                       

Seuran, joka vastustaa Sorttamäki – Uittamo – siltaa, edustajia kävi vuonna 2018 esittelemässä kaikille Turun 

kaupunginvaltuuston puolueryhmille diaesityksin ”Miksi emme halua Sorttamäki – Uittamo – siltaa” vahvoin 

perusteluin. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi vastustuksestamme huolimatta Hirvensalon osayleiskaavan 

11.06.2018, johon Sorttamäki – Uittamo - siltakin sisältyy. Meidän tehtävämme oli valittaa heinäkuussa asiasta Turun 

Hallinto-oikeuteen ja jos se ei tuota toivottua tulosta, niin myöhemmin Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Lokakuussa 

Turun kaupunki antoi vastineensa valitukseemme. Kaupungin vastineeseen me annoimme tammikuussa 

vastaselityksen. 08.11.2018, KHO antoi ratkaisun, taltio 2018:151, joka soveltuu asiaamme sikäli, että sen mukaan 

KHO asettaa tiukat etukäteisselvitysvaatimukset rakentamisen ja asumisen vaikutuksista luonnonsuojelu- ja Natura – 

alueiden välittömään läheisyyteen suunnitelluille asuntoalueille. Miksei siis myös tie- ja siltasuunnitelmille.            

Seura on esittänyt Turun konsernijohdolle kalliopuiston perustamista Uittamo – Ispoinen – Ilpoinen – Koivula – 

Harittu – Skanssi – alueelle. Olemme myös esittäneet Ispoinen – Ilpoinen - Luolavuori pururata – alueen 

opastuskylttien uusimista, johon on jo rahaakin kaupungilta luvattu.                                             

Seura on myös antanut lausunnon Turun bussien runkolinjaston linjastomuutosehdotuksiin. Vastustimme linjan 13 

supistamista / muuttamista (poistaisi yhteyden Vähä-Heikkilän ja Puropellon kouluille sekä Mäntymäen 

terveyskeskukseen, minkä lisäksi se poistaisi bussin kierron Rusthollinmäessä). Vastustimme myös Katariinan 

bussiyhteyksien muuttamista niin, että Kauppatorille Katariinasta pääsisi vain bussia TYKSin lähellä vaihtaessa. 

Puistojen pienentäminen rakentamalla niihin, kuten Kastarinpuistoon on suunnitteilla, on myös asia, jota seura 

vastustaa, Toiveissamme on myös kävely / pyörätie Rykmentintien viereen Heikkilän kasarmin kohdalle sekä 

rantabulevardi Uittamolta Hirvensalon sillalle, kevytsiltana veden päällä Puolustusvoimien alueen ohi, jos muu ei käy.   

TERVETULOA MUKAAN SEURAN TOIMINTAAN! 

Yhteydenotot hallituksen puheenjohtajalle teppo.kallioniemi@pp.inet.fi tai 0400127218. Seuran kotisivut 

https://meripuistoseura.wordpress.com/  Liity Meripuistoseura ry:n jäseneksi. Jäsenmaksu vain 10,00 € yhdeltä 

hengeltä (viite 1012) ja perheiltä 10,00 € ensimmäinen jäsen + 5,00 € lisäjäsenet (viite 1025).  Pankkiyhteys: FI95 

5710 0420 4490 27. Yhdistyksemme toimintaa voi seurata myös Facebook`issa – liity jäseneksi ja käy tykkäämässä 

ja osallistumassa keskusteluun sitäkin kautta. 
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