
tosta kertomaan hyvästä sisäil-
masta, miten korjataan  “mum-
molan haju” ja miten vältetään 
rintamamiestalon remon  ssa 
mikrobi- ja homeongelmat.
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Neil Hardwickin sketsissä ir-
vail  in, e  ä huonot ajat ovat 
kuin Jobin kirja ”Rupia ja pai-
seita”. Korona on niin vakava 
asia, e  ei siitä voi edes vitsail-
la. Eikä edes ro  sta, joista tu-
lee havaintoja viiko  ain.
 Otus on ikävä taudinkantaja 
ja vuokralainen. Kaupungin 
hygieenikon ehdoton neuvo 
oli, e  ä ruuan jä  eitä ei saisi 
olla avoimissa komposteissa. 
Myös lintujen ruokintapaikat, 
joissa esimerkiksi auringonku-
kan siemenet varisevat maas-
toon, ovat ro  lle mieluisia. 
Kesäksi on lintujen ruokinta 
syytä lope  aa kokonaan.
 Ro   a yksityishenkilö ei saa 
hävi  ää myrkyillä, mu  a pe-
rinteinen rotanloukku on yhä 
tehokas. Ne on syytä ase  aa 
paikkoihin, joihin oravat, kis-
sat eivätkä koirat pääse. ”Su-
kulaku” on kuulemma syö   -
nä rotalle vastustamaton.
 Vaiku  aa siltä, e  ä eniten ha-
vaintoja on Pulmussuon-Suo-
van  en  en alkupäästä, toki 
muualtakin. Olisikohan syynä 
alueen viemäriremon   ?
RAIMO OLLILA

Koronaepidemia pisti pakan sekaisin

Koronaepidemian vuoksi maan 
hallituksen ase  amat kokoon-
tumisrajoitukset estävät myös 
Takakirveen Omako  yhdistyks-
en kevätkokouksen pitämisen. 
 Yhdistyksen hallitus tarkentaa 
ajankohdan myöhemmin, mut-
ta näy  ää siltä, e  ä syksyllä 
pidetään sekä syys- e  ä kevät-
kokous samanaikaises   mikäli 
säännöt ja yhdistyslaki sen sal-
lii.
 Tavoi  eena on edelleen saada 
seuraavaan vuosikokoukseen 
asiantun  ja Asumisterveyslii-

Tilikauden 2019 tulos oli yh-
distykselle ylijäämäinen. Jä-
senmaksun maksoi 371 talo-
u  a ja  lintarkastajat esi  ävät 
vastuuvapauden myöntämistä 
hallitukselle ja toimihenkilöille.
 Tilinpäätös, toimintakerto-
mus ja toiminnantarkastajien 

TPK:n ja Turku Energian sähkösopimus hyväksyttiin 
Turku Energia ja TPK ovat hy-
väksyneet ja vahvistaneet uu-
den 24kk määräaikaisen Lou-
na-TPK -sähkösopimuksen. 
Sopimuskausi on 1.11.2020- 
31.10.2022.
 Yleissähkön hinta on 3,9 snt/
kWh ja perusmaksu 1,50€/
kk. Se on ne  n hintavertai-
lun mukaan n. 10.000 kWh 
vuodessa kulu  avassa, maa-
lämmöllä lämpiävässä talos-
sa edullisin kiinteä hintainen 
24kk sopimus. Yösähkö mak-
saa 3,38 snt/kWh ja päivällä 
4,69 snt/kWh, perusmaksun 
ollessa 2,00 €/kk.
 Mu  a on tarjouksessa kui-
tenkin varauksella suhtau-
du  ava lisäys: “Hinnat seu-
raavat markkinahinnan 
kehitystä.” Kuinka tarkkaan 

ja millä jaksoila on toistaiseksi 
epäselvää.  

lausunto löytyvät yhdistyksen 
verkkosivustolta www.takakir-
ves.com kirjautumalla palve-
luun kohdasta “Kirjaudu” ja sen 
jälkeen valitsemalla “Jäsenhuo-
ne”. 
Mikäli et ole vielä rekisteröity-
nyt, sen voi tehdä jos jäsenre-
kisterissä on email-osoite: 
1) Klikkaa etusivulta ”Kirjaudu” 
2)  Klikkaa “Unohditko tai halu-
atko luoda salasanan” 
3) Saat sen jälkeen sähköpos  i-
si linkin, jossa voi antaa uuden 
salasanan.

Alkuvuoden sopimukset vä-
liinputoajina

 Tammi-huh  kuun aikana 2020 
TE:n kanssa tehdyissä sopi-
muksissa ehdot ovat heikkoja, 
kulutusmaksu on jopa 5,44 snt/
kWh. Takakirveen Omako  yh-
distys on tehnyt TPK:n puheen-
johtajalle esityksen, e  ä vuo-
den alun sopimukset voitaisiin 
siirtää tähän uuteen sopimuk-
seen 1.11.2020 alkaen, mikäli 
asiakas niin haluaa.
  Turku Energian tarjous on esi-
merkiksi 12€ vuodessa edulli-
sempi kuin ne  n hintavertailun 
halvin eli Lumon KIINTEÄ 12-
17kk sopimus (4,2 snt/kWh ja 
0€/kk perusmaksu).

Ro   a ja koronaviruksia

Sopimuskauden jälkimmäiseen  
vuoteen,  ajalle  1.11.2021 - 
31.10.2022,  voivat  tulla  mu-
kaan myös ne TPK:n jäsenet 
(ns. uudet jäsenet), joiden 
24kk sähkötarjous pää  yy 
31.10.2021.
 Pörssisähkö on tällä hetkellä 
edullisin niille, jotka riskee-
raavat ja jaksavat kilpailu  aa 
usein sähkön toimi  ajaa. 
 Monet jatkavat sopimusta Tur-
ku Energian kanssa siksi, e  ä se 

on yksinkertaisinta ja toisaalta 
yh  ön tulos jää Turun seudul-
le eikä lipsu veropara  iseihin.
 Turku Energia o  aa yhtey  ä 
kaikkiin nykyisiin asiakkaisiin 
- joko teks  vies  llä tai sähkö-
pos  lla. Jos olet yhdistyksen 
jäsen, mu  a et ole aiemmin 
hyödyntänyt Turku Energian 
ja TPK:n sopimusta, voit teh-
dä sopimuksen Turku Ener-
gian asiakaspalvelussa ja sen 
jälkeen lähe  ää siitä  edon 
yhdistyksen sähköpos  in os. 
takakirveen.omakotiyhdis-
tys@gmail.com. Sen jälkeen 
vahvistamme Turku Energialle 
jäsenyyden.
 Tarjous on kokonaisuudes-
saan lada  avissa PDF muo-
dossa yhdistyksen verkkosi-
vulta www.takakirves.com.
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Valokuitu, 5G, ADSL vai “hybridi” -netti? Vaikka kaikki on vielä auki niin 
koronan kuin sen rajoitusten 
ja ihmisten jaksamisen osalta, 
luotamme siihen, e  ä kesän lo-
pulla kaikki on hyvin ja voimme 
pitää perinteisen Pihakirppik-
sen. Alustavas   olemme kaa-
vailleet ajankohdaksi 6.9.2020 
viikonloppua. Vahvistamme ai-
kataulun kesän kuluessa.

Pihakirppikseen vielä 
uskomme

Tiedote 2/2020

Holpin-, Toukolan-, Isohaaran- 
ja Riitasuonkadulla ja joitain 
kiinteistöjä muuallakin jäi il-
man valokuitua siinä vaihees-
sa kun sähkökaapelit kaive   in 
maahan. Nyt asukkaille on tar-
jo  u ”Avoinkuitu” -lii  ymää, 
joka maksaa  laajalle 2390€. 
Vielä kipeämmältä hinta tun-
tuu siksi, e  ä osaan Takakir-
veen talouksia kuitu vede   in 
maksu  a, osassa asenne   in 
”putkitus” eri maksusta odo  a-
maan kuitua.
 Avoinkuitu -lii  ymän hintaan 
ei vaikuta se, e  ä kaivutöitä 
useisissa kohteissa ei tarvitse 
tehdä lainkaan.
 Sekä korona  lanteen e  ä ko. 
liiketoiminnan uudelleen jär-
jestelyn vuoksi projek   on ai-
nakin väliaikaises   jäissä. Telia 
perus   pääomasijoi  aja Cap-
manin rahaston kanssa uuden 
yrityksen  nimeltä ”Valokuitu-
nen”, joka aloi   toimintansa 
huh  kuun alussa.
 Valokuitu on periaa  eessa ”se 
oikea” ratkaisu, josta omat ko-
kemukset ovat jo 30-vuoden 
takaa nk. FDDI renkaasta. Va-
lokuitu on ainoa IT investoin  , 
joka siltä ajalta on yhä käytössä 
ja edelleen huipputekniikkaa. 
Itse kuidulle ei ole  edossa 
”Viimeistä käy  öpäivää” - vaik-
ka lii   miä ja päätelai  eita 
varmaankin vaihdetaan. Avoin-

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

Takakirveellä jo legendaarise-
na tunnetut “Ullan tea  eri- ja 
ostosmatkat” on kaikki peru  u 
tältä keväältä ja kaikella toden-
näköisyydellä myös kesäteat-
terit pysyvät sulje  uina koko 
kesän.  

“Ullan matkat” 
peruttu koronan takia

K-Supermarket Runosmäki eli 
Korjasmäenkadun K-kauppa 
tarjoaa ko  inkuljetuksen ruo-
kaostoksille ja  laukset voi teh-
dä myös puhelimella. Ko  inkul-
jetus puhelin  lauksilla maksaa 
12,90€ ja ne  n kau  a  la  una 
10,90€.
 Yhteys  edot: K-Supermarket 
Runosmäki p. 0400 198130 ja 
email -  laus: niko@ka  elmaki.
fi .
 Lisäksi ruokatavarat voi  lata 
myös niin S-ryhmän kuin K-
kauppiaiden verkkokaupoista.

Lähikaupasta ruoka
soittamalla ja 
kotiinkuljetuksella

Yhdistykseltä stipendi 
koululaisille
Takakirveen Omako  yhdistys 
lahjoi  aa perinteiseen tapaan 
pienen s  pendin lähikoulun 
oppilaille yhteistyössä van-
hempainyhdistyksen kanssa.

kuitu lii  ymämaksu tekee valo-
kuidusta kuitenkin omako  ta-
loille kohtuu  oman kalliin.  

DNA haastaa Telian Avoimen-
kuidun ”ko  -5G” ratkaisulla ja 
tarjoaa Takakirveelle maksut-
ta ulkovastaano   men ylläpi-
toineen, jos tekee 24kk sopi-
muksen. Kuukausimaksu 400 
Mbps lii  ymästä on 34,90€/
kk ja 1Gbps maksaa 39,90€/kk. 
”Avaimet käteen” asennus sisä-
verkkotöineen kustantaa lisäksi 
450€.
 Avoimenkuidun 2390€ lii  y-
mismaksu on siis yhtä suuri 
kuin 55kk:n (n.4,5v) käy  ö-
maksu DNA:n 5G verkossa  
avaimet käteen asennuksena.  
 DNA:n ko  -5G poikkeaa kän-
nykän 5G:stä siinä, e  ä se on 
nk. ”kiinteä” eli tukiasemaan 
kytketään DNA:n mukaan vain 
 e  y määrä asiakkaita ja jo-

kaiselle varataan ”oma kaista”, 
jolloin ne    ei pätki. Vertailun 
vuoksi esim. 4G nopeus on 
suoraan käy  äjämäärästä riip-
puvainen.
 Myös Elisalla on 600Mbps ”ko-
 -5G”, jonka kuukausihinta on 

39,90€/kk ja avaimet käteen 
asennus 495€. Kuuluvuuskar-
tan mukaan se ei vielä ulotu 
Takakirveelle. Pei  o saataneen 

Koti-5G haastaa 
valokuidun?

1-2 v kuluessa - koska kilpailu  -
lanne on Elisalle nyt heikko. 

Miten si  en käy ADSL ja hyb-
ridi -lii  ymien kanssa jatkossa 
on kysymysmerkki. Selvää on, 
e  ei Takakirveellä ADSL:n pari-
kaapelit omistavalla Telialla ole 
intressiä jatkaa niiden ylläpitoa 
jos suuri osa käy  äjistä siirtyy 
5G tai valokuituverkkoon.
 Hyvä puoli kehityksessä on 
kuitenkin se, e  ä valokuitu- tai 
5G:n asiakkailla on mahdolli-
suus vaihtaa operaa  ori, jos 
hinnat käyvät sietämä  ömäksi. 
Jatkossa kellään ei ole mono-
poliasemaa, koska tekniikka-
vaihtoehtoja on olemassa. 
 Myös 4G ja hybridine   ä käyt-
tävät ovat turvassa ainakin 
mobiilin osalta, koska 4G:tä ei 
lähivuosina ajeta alas.
RAIMO OLLILA

Tällä hetkellä vain DNA:n 5G-
verkko pei  ää Takakirveen.

Vihreä alue on Elisan 5G-verkon 
pei  oalue.

Telian 5G pei  o, vihreä ja keltai-
nen, Takakirveen ”porstuassa”.

Katoaako ADSL, hy-
bridi- ja 4G netti?

Käsi  eitä:
ADSL: puhelinkaapeliin (Cat3) 
perustuva ne   lii  ymä, jonka 
maks.nopeus 20 Mbps
Hybridi: 4G -mobiilidatan ja 
puhelinkaapelin (Cat3) yhdis-
telmä, maks.nopeus 50 Mbps
Ko  -5G: kiinteänopeuksinen 
5G datalii  ymä (Fixed Wire-
less Access), vaa  i ulkovas-
taano   men, maks.nopeus 
1Gbps

Löydä “nappinaapuri” ja osallistu asukasbudjetin tekemiseen
Turun kaupunki käynnis   ”Osal-
listuva budjetoin  ” -hankkeen 
ehdotusvaiheen 1.4. Ehdotuk-
sia voi jä  ää 17.5. as   os. 

https://asukasbudjetti.turku.fi/  
Osallistua voivat kaikki turku-
laiset. Toinen mielenkiintoinen 
palvelu, jossa voi tutustua naa-

pureihinsa löytyy osoi  eesta 
www.nappinaapuri.fi . Toistai-
seksi palvelussa on Takakirveen 
osalta vielä hiljaista.


