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Omako  asujia ympäri Suo-
men harmi  aa sähkön siirto-
maksut ja perusmaksu, joihin 
ei käytännössä voi vaiku  aa 
kilpailu  amalla.
 Mu  a kulutukseen eli yleis- 
ja yösähkölle saa ne  stä tar-
jouksia  kymmeniltä toimi  a-
jilta, joista voi valita vihreää 
sähköä, hiilineutraalia tuotet-
tuna ydinvoimalla ja tuulella 
tai fossiilisilla ja edellisten yh-
distelmillä.
 Surkeimmassa  asemassa 
ovat ulkomaalaisten pää-
omasijoi  ajien omistaman 
Carunan asiakkaat, joilla siir-
tomaksut ovat poikkeukset-
ta suurempia kuin kulutus.
 Turussa Turku Energian so-
pimus TPK:n jäsenille jatkuu 
useimmilla omako  asujilla 
vuoteen 2020,  mu  a op  o-
vuoden  käy  ämä  ä jä  äneil-
le ja uusille jäsenille maksuihn 
on tulossa suurehko korotus. 
Se perustuu TE:n mukaan 
markkinasähkön kallistumi-
seen. Yleissähkö on nyt so-
pimuksen tekeville 5,44snt/
kWh kahdeksi vuodeksi. Se 
näy  äisi kuitenkin olevan 
edullisimpia, jos sitä vertaa 
muiden yh  öiden 18v tai pi-
tempiin sopimksiin.
 Korotus olisi meidän maa-
lämmöllä lämpiävässä 8x9m 
rintamamiestalossa 80-90€/v. 
 Lisää keskustelua aiheesta 
vuosikokouksessa Rientolas-
sa 28.10.2019 klo 18 alkaen. 
Paikalla on Turku Energian 
edustaja.
RAIMO OLLILA

Puheenjohtajan palsta

Pallivahan kirkko pure-
taan, tilalle kerrostaloja

 Pallivahan kirkon kohtaloksi 
tuli purkumääräys, jolla hävi-
tetään arkkitehtuuriltaan yksi 
aikakautensa merkkirakennuk-
sista. Tilalle seurakunta havit-
telee kahta jopa 7 kerroksista 
kerrostaloa. Tavoi  eena on 
ilmeises   myydä ton    ja tu-
loilla rahoi  aa Runosmäen 
monitoimitalon rakentamista, 
jonne seurakunnan uudet  lat 
tulevat.
 Purkukuntoon seurakunnan 
 lat homehtuivat huonolla yl-

Peruste  u 1947

Kairialankadun vuosia omako-
 asukkaita kiusannut ja ton  lle 

pääsyä hankaloi  anut kadun-
varsipysäköin   saa  in kuriin, 
kun kaupunki asensi alkuke-
sästä 10.6 kauan kaivatut 
pysäköin  kieltomerkit.

Sähkön kilpailutuksen  
pilaa siirto- ja perus-
maksun suuruus

Kairialankadun tukkinut
hai  apysäköin   lopah  

Takakirveen omakotiyhdistys

Sääntömääräinen syyskokous 
Rientolassa 28.10 klo 17:30 alkaen
Kokouksen aluksi Turku Energian edustajat kertovat sähkön hin-
noi  elusta omako  yhdistysten jäsenille, aurinkopaneeleista ja 
sähköauton lataamisesta.

läpidolla ja rakennusaikaisilla 
virheillä. Omako  yhdistys on 
vedonnut kaupunkiympäris-
tölautakuntaan, e  ei  uusien 
kerrostalojen korkeus yli  äisi 
puurajaa.
 Samassa kaavassa on esite  y 
Savonkedonkadun rivitalojen 
purkua ja uusien rakentamis-
ta jopa 5 kerroksiksi. Yhdistys 
vastustaa rakennusoikeuden 
kasva  amista, koska se vähen-
tää läheisten omako  talojen 
viihtyisyy  ä.

Yhdistyksen jäsenetuna voit 
vuokrata kuomullista peräkär-
ryä 7€/vrk, p. 044 560 2077/
Juha Teräväinen. Lämpökame-
ran  10€/vrk, p. 0500 520279/
Raimo Ollila. Opastusta käyt-
töön annetaan tarvi  aessa.

Vuokraa peräkärry tai 
lämpökamera

Yhteishanke, jossa 14:lle Taka-
kirveen kiinteistölle hae   in 
rakennusoikeuden muu  amis-
ta koko ton   a koskevaksi, on 
nyt kaavoitusosaston käsi  e-
lyssä. Valmista odotetaan ensi 
kevääksi. Muutoksen jälkeen 
ton    on helpos   puolite  avis-
sa, muutamille tonteille puoli-
tus tehdään jo ensi vaiheessa. 

Yhteishanke ton   en ra-
kennusoikeudesta eteni

Syyskokouksen asialistalla mm.
1. Ilmoi  autuminen ja kahvi+pulla klo 17:30-18:00
2. Turku Energian puheenvuoro sähkösopimuksista,
     aurinkopaneeleista ja sähköauton latauksesta
3. Sääntömääräiset asiat, mm. puheenjohtajan ja 
    hallituksen valinta
4. Vuoden 2020 budje    ja toimintasuunnitelma
5. Muut mahdolliset asia

Ilmoi  audu mahdollisuuksien mukaan 
email: takakirveen.omako  yhdistys@gmail.com  - TERVETULOA!!!

www.takakirves.com, takakirveen.omako  yhdistys@gmail.com
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Riitasuonkadun bussivarikko 
on vaaraksi ja haitaksi
Iäisyyskysmykseksi on muo-
dostunut bussien aiheu  ama 
hai  a Riitasuonkadulla. Ikä-
vimpiä ovat vaara  lanteet, joi-
ta bussien peruu  elu varikon 
vastapäiselle jalkakäytävälle 
as   aiheu  a erityises   pienille 
koululaisille syysaamuisin. Vä-
hällä eivät ole päässeet vasta-
päisen rivitalonkaan asukkaat, 
joiden istu  ama tuijapensaat 
yliajetaan vähintään seuraaval-
la viikolla uudelleen istutukses-
ta. Kaupungin liikennesuunnit-
telussa ongelma  edostetaan, 
mu  a keinot ovat vähissä. Toi-
minta on kaavan mukaista  niin 
kauan kuin pysäköityjen bussi-
en määrä jää alle 30. Rikkeistä 
tulisi olla yhteydessä kuljetus-
yh  öön tai poliisiin. Busseihin 
toivoisi edes peruutuskameran 
kuskin tueksi. 
 Yhdistyksen yhteydenotossa 
liikennesuunni  eluun jäi har-
kintaan mahdollisuus leventää 

Muovinkeräyspisteet ovat täl-
lä hetkellä suurten kauppa-
keskusten pihoilla ja siksi kau-
kana monille, joilla ei ole omaa 
autoa.
 Omako  hdistys on ollut yhtey-
dessä paikalliseen lähikaup-
piaaseen, joka on o  anut 
aiheesta kopin. K-Supermarket 
Runosmäen kauppias Juha-
Pekka Pöyhönen kertoo, e  ä 
muovien ja muusta kierrä-
tyksestä vastaa Rinki Oy, jonka 
kanssa asiassa yritetään edetä.
 Pelkkää muovinkeräyspiste  ä 
ei voi tehdä, vaan mukana on 
oltava lasin, metallin ja kar-
tongin keräysas  at. Keräyspiste 
vaa  i toimenpideluvat ja lupa-
arkkitehdin suunnitelmat. 
 Kauppias on käynnistänyt lu-
paprosessin ja jos byrokra  a 
etenee toivotulla tavalla, eko-
piste tulisi Korjasmäenkadun 
puoleiselle pihalle kevään 2020 
aikana - edelly  äen, e  eivät 
lakimuutokset aiheuta muita 
esteitä.

Muovikierrätyspis-
teitä halutaan lisää

Yhteinen omatoimi 
muovinkeräyspiste?
Mikaela Sundqvist LSHJ:sta 
kertoo, e  ä asukkaat voivat pe-
rustaa “muovipakkauskimpan” 
ja hankkia yhteisen kimppa-as-
 an. Osakkaiden on huolehdit-

tava tyhjennyksestä ja perus-
tamisesta. Muovista ei mene 
jätemaksua. Jos keräyspisteen 
perustaa kaupungin maalle, se 
pitää luvi  aa kaupunkisuunnit-
telu ja maankäy  övirastossa.
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jalkakäytävää, jolloin sen ja 
 en väliin saataisiin teräksestä 

bussin pysäy  ävä ajonestoaita. 
Jalkakäytävän leventäminen ei 
kaventaisi ajorataa, koska toi-
sella puolella on asfal    ja sitä 
voitaisiin jatkaa Ruskonpuis-
ton suuntaan. Jos rakennetaan 
aita, jalkakäytävää on levennet-
tävä koneellisen talvikunnossa-
pidon vuoksi. Oman lusikkansa 
soppaan tuo Pohjoiskaaren lii-
kenneympyrä, jonka rakennus 
alkanee keväällä. 

Lyhyesti Takakirveeltä
Takakirveen omako  yhdistyk-
sen jäsenmaksun maksoi v. 
2019 yhteensä 366 henkilöä. 
Jäsenmaksun maksoi nyt 32 
henkilöä enemmän kuin vuon-
na 2018. Aivan uusia jäseniä, 

jotka eivät ennen ole maksa-
neet jäsenmaksua, on loka-
kuun alkuun mennessä 38 kpl.
Hulevesimaksut ovat yhä torp-
parin kiusana. Kaupunki vaa  i 
salaojaremonteissa sekä hule-

Ullan teatteri- ja ostosmatkat
Naisjaoston järjestää taas te-
a  eri- sekä ostosmatkoja. 
Valite  avas   niiden suosio on 
niin suuri, e  ä vain muutamia 
hajapaikkoja on enää jäljellä.

LÄHIOSTOSMATKA 28.11.
Lähtö Tampereen  en Teboililta 
klo 8:30. Ensimmäinen etappi 
on Tammelan Nahkurinverstas, 
jossa aamupala. Sieltä siir-
rytään Syrjälän Lammas  lalle. 
Lisäksi kohteina ovat Makuliha, 
Jokisen Leipomo, Birgitan Paja. 
Ypäjällä käydään RAARI käsi-
työpajassa ja Ypäjän Vehnämyl-
lyn kyläkaupassa. Matkan hinta 
56€/hlö ja kesto 8:30-19.00. 
Ilmoi  autuminen 6.11. men-

nessä, p. 0400 530695/Ulla 
Sundström.

PIENI MERENNEITO, HELSIN-
GIN KAUPUNGINTEATTERI  
15.2.2020
Lähtö Tampereen  en Teboililta 
lauantaiaamuna 15.2.2020 klo 
9:45. Matkan Hinta on 92€/
hlö, sisältäen lipun, kuljetuk-
sen ja eväspake  n.
Varmista matka Ulla Sundströ-
miltä ennen maksamista, p. 
0400 530 695. 
Tili:     FI22 4309 0010 546356, 
Maksun saaja: Takakirveen 
Omako  yhdistys
Viitenumero: 100049,
Eräpäivä: 2.1.2020.

TALLINNA, OOPPERAN KUM-
MITUS 25-26.4.2020
Matkan hinta 235 €/hlö H2,min 
28 hlöä. H1 lisähinnasta + 45 €/
hlö. Helsingistä kyy  in - 10€/
hlö. Hintaan sisältyy: bussi-
kuljetukset, bussi mukana, lai-
vamatkat kansipaikoin Tallink 
meno/paluu , Oopperan Kum-
mitukseen lippu, 1x yö hotelli 
Metropol SPA (keskustahotel-
li), kylpyläosaston käy  ö auki-
oloaikoina , hotelliaamiainen,  
ostoskäyn   kauppakeskuk-
sessa bussilla. Sitovat ilmoit-
tautumiset 10.2 mennessä Ulla 
Sundström-Luotoselle 0400 
530695. Matkan maksu ennen 
matkaa, viite 100052.

vesien imey  ämistä e  ä lii  y-
mistä hulevesiverkkoon, joita 
voisi äkkinäinen pitää ris  riitai-
sina vaa  muksina. Useimmiten 
imeytysalue olisi rii  ävä - sillä 
on pärjä  y -50 luvulta as  .

Kierrätyspiste  ä odotetaan 
Korjasmäenkadulle. 

Pihakirppis 
kiinnosti
Pihakirppiksestä myyjille teh-
tyyn seurantakyselyyn saa  in 
30 vastausta. Kyselyn perus-
teella näy  äisi siltä, e  ä pi-
hakirppis on paikkansa lunas-
tanut ja ”perinne” jatkuu ensi 
vuonna. Kirjallisissa vastauksis-
sa huomaute   in, e  ä yhdis-
tyksen alueen laajuus saa  oi 
olla syy, miksi jossakin päin kä-
vijöitä oli vähän.
Ensi vuonna harki  aneen sa-
massa yhteydessä myös perä-
kärrykirppistä, jolloin saataisiin 
myyn  tpisteiden “keski  ymä” 
esim. Jukolanpuistoon tai Sa-
vonkedonakadun puistoon.
Peräkärrykirppiksen ongelma-
na voi olla pysäköin   - eräässä 
vastauksessa huomaute   in yl-
lätävän suuresta autoilijoiden 
määrästä, joka kesäisenäkin 
päivänä kiersi katuja. Jos myyn-
 pisteen perustaa kaupungin 

maalle, se pitää luvi  aa kau-
punkisuunni  elu ja maankäyt-
tövirastossa.Riitasuonkadulla vaarallinen 

peruu  elu on arkipäivää.


