PIISPANKATU-BISKOPSGATAN RY TIEDOTTAA 2/2017
Hyvä naapuri!
Viime tiedotteessa luvattu keskustelutilaisuus Piispankadun alueen lähivuosien saneeraus- ja
uudisrakennushankkeista siirtyy syksyyn. Toisin kuin 60- ja 70-luvulla, nyt ei ole kyse yksittäisistä
laitosrakennuksista, vaan palapelistä, jossa mietitään uusiksi Piispankadun alueelle tulevia
yliopistotoimintoja, ja siksi on kaikkien kannalta hyvä asia, että suunnitteluun panostetaan tässä vaiheessa.
Seuraamme tilannetta, ja jos päätöksiä syntyy kesän aikana, kerromme niistä yhdistyksen Facebook- ja
kotisivuilla.
Keskustelut ratkaisujen löytämiseksi Piispankadun alueen liikenne- ja paikoitusongelmiin jatkuvat Turun
kaupungin kanssa. Sekä Kiinteistöliikelaitos että kaupunkisuunnittelu tunnustavat ongelmien olemassaolon,
joten toivottavasti parannusta tilanteeseen saadaan jo lähitulevaisuudessa.
Piispankatu-Biskopsgatan ry on saanut oman logon, tai tarkemmin sanottuna sarjan logoja. Harjoittelemme
vielä niiden käyttöä, mutta jos näet jatkossa näitä merkkejä, voit olettaa yhdistyksemme olevan asialla.

. . .
Perjantaina 12.5. kuolleen entisen presidentin ja lapsuutensa Piispankadulla viettäneen Mauno Koiviston
muistoadressin voi käydä allekirjoittamassa Fabbes Caféssa vielä alkuviikosta, jonka jälkeen se toimitetaan
omaisille.
Kiitos kaikille jo jäsenmaksun maksaneille! Vaikka tilaisuutemme ovat kaikille avoimia, toivomme silti
mahdollisimman monen liittyvän jäseneksi, koska laaja jäsenpohja antaa meille valtuudet ajaa alueen asioita.
Piispankatu-Biskopsgatan ry:n jäsenyys ei myöskään edellytä alueella asumista, vaan mukaan voivat liittyä
kaikki Piispankadun alueesta ja yhdistyksen toiminasta kiinnostuneet ihmiset.
Voit maksaa jäsenmaksun yhdistyksen tilille Liedon Osuuspankki FI21 4713 3020 0061 89. Viestiksi
jäsenmaksu 2017. Lisäämällä sähköpostiosoitteen voit samalla liittyä sähköpostituslistallemme.
Vuoden 2017 jäsenmaksut ovat: täysikäisiltä henkilöiltä 8 € / 20 € (sis. vapaaehtoisen kannatusmaksun), 0 €
alle 18 vuotiailta, 30 € yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä.
Pankkiasiat hoidettuasi voit sitten käydä kahvilla Fabbes Caféssa, joka tarjoaa kupillisen kaikille
jäsenmaksunsa maksaneille.

https://piispankatu.wordpress.com

https://www.facebook.com/Piispankatu/

PIISPANKADULLA TAPAHTUU 2/2017
27.5.

Perhosrinteen istutustalkoot klo 10 alkaen
Olemme kevään aikana kasvattaneet monenlaisia hyönteisiä houkuttelevia taimia. Lauantaina nämä
taimet istutetaan Agricolankadun rinteeseen, lisäksi sinne kylvetään kesäkukkia, joten avuksi
tarvitaan monia käsipareja! Aikaisempaa puutarhakokemusta tai omia työvälineitä ei tarvita, ja
talkoisiin voi tulla koko perheen voimin.
Ja koska uskomme, että on tärkeää oppia jo varhain vaikuttamaan oman ympäristönsä
hyvinvointiin, järjestämme loppukesästä yhteistyössä Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön kanssa
erityisesti lapsille suunnatun hyönteishotellien ja pesälaatikoiden rakennuskurssin. Kurssilla
valmistetaan hyötyhyönteisille ja siileille pesintä- ja talvehtimispaikkoja Agricolanmäkeen, mutta
sen aikana opituilla taidoilla niiden rakentaminen onnistuu myös omalla kotipihalla. Kurssin
ajankohdasta tiedotamme tarkemmin yhdistyksen Facebook- ja kotisivuilla.

28.5.

Piispankadun alueen pihakirppis klo 11-15
Mukaan tapahtumaan voi ilmoittautua 26.5 mennessä osoitteella piispankatuyhdistys@gmail.com.
Viime vuotiseen tapaan yhdistys julkaisee osallistujakartan Facebook–sivuillaan, lisäksi toivomme,
että tuotte tapahtumapäivänä ilmapalloja näkyvälle paikalle portin pieleen merkiksi
kirppismyynnistä taloyhtiönne pihalla.
Samaan aikaan järjestetään myös Henrikin pihakirppis osoitteessa Henrikinkatu 8.

6.6.

Arkkitehti, FT Panu Savolainen: Näkymätön Piispankatu
Opastetulla kävelykierroksella syvennytään Piispankadun sittemmin hävinneisiin, "näkymättömiin"
aikakerroksiin. Etenkin 1600- ja 1700-lukuihin keskittyvä kierros valottaa niin kadonnutta
rakennuskantaa, viljelee anekdootteja kuin limittyy maan ja kaupungin historian laajoihin
kehityskaariin. Kierros alkaa klo 18.00 tuomiokirkon pääportailta ja päättyy Tuomaanpuistoon.
Kesto 1-1,5 tuntia. Jäsenille ilmainen, muilta peritään 5€.

20.6.

Piispankadun perinteiset kesäjuhlat klo 18-20 Tuomaanpuistossa
Kevätkauden päättää Piispankadun perinteiset kesäjuhlat, jonka juontajana toimii viime kesän Jäljetnäytelmästä tuttu Eila ”Eetla” Halonen, ja musiikista vastaa leppoisaa reggaeta soittava
Musiikkileikkikoulu.
Lapsille on luvassa monenlaisia leikkejä ja sirkustemppuja sekä legendaarinen köydenvetokisa
Piispankatuyhdistyksen hallitusta vastaa. Myös Kullannnuppu-hevonen on tulossa juhliin.
Puffeesta löytyy kahvia, teetä ja mehua sekä Fabbesin herkkuja, grillissä kypsyy klassisia ja
vegemakkaroita. Myyntiin tulee myös viime vuotiseen tapaan vanhanajan puutarhakasveja sekä
tietysti ikisuosittuja Piispankatuyhdistyksen arpoja.
Tervetuloa viettämään mukavaa iltaa, tapamaan vanhoja tuttuja, ja tutustumaan uusiin ihmisiin!

https://piispankatu.wordpress.com

https://www.facebook.com/Piispankatu/

