PIISPANKATU-BISKOPSGATAN RY TIEDOTTAA 3/2017
Hyvä naapuri!
Nyt se sitten alkaa… Pääsimme etukäteen tutustumaan Henrikinkatu 2 uudisrakennushankkeeseen, jossa on
kyse Åbo Akademin ja Turun yliopiston käyttöön tulevasta ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n
rakennuttamasta luonnontieteiden talosta, ja johon sen valmistuttua tulee muuttamaan toimintoja
Gadoliniasta, Axeliasta, sekä Yliopistonmäen muista rakennuksista. Tilaisuudessa ehdittiin sivuamaan myös
tyhjilleen jäävien rakennusten kohtaloa, liikenneratkaisuja, sekä yhteistyön tiivistämistä koko Piispankadun
alueen kehittämiseksi. Positiivinen merkki tästä tahtotilaista on yhdistyksen saama kutsu osallistua hanketta
käsitteleviin jatkokeskusteluihin, sekä lupa julkaista kuva rakennuksesta Henrikikadun eteläpäästä nähtynä.
Projektin virallinen julkistamistilaisuus on 21.11. ja koska samana päivänä pidetään myös PiispankatuBiskopsgatan ry:n sääntömääräinen vaalikokous, se tarjoaa meille hyvän tilaisuuden vaihtaa mielipiteitä
näistä asioista. Liian usein kuulemme, ettei yhdistyksen kokouksiin uskalla tulla, koska joutuu heti töihin.
Vaikka toivotammekin ilolla tervetulleiksi kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet uudet ja vanhat
aktiivit, vähintään yhtä tärkeää on kuulla asukkaiden näkemyksiä ratkaisuista, jotka tulevat muokkaamaan
aluettamme pitkälle tulevaisuuteen.
Nämä nyt käynnistyvät hankkeet on helpompi asettaa perspektiiviin tutustumalla Turun
Keskustavisiotyöryhmän ajatuksiin. Meille siihen tarjoutuu mainio tilaisuus 23.11., kun työryhmän
asiantuntijajäsen, arkkitehti Eero Lunden vie meidät kävelykierrokselle renessanssin kokeneen Turun
Vanhankaupungin kaduille ja puistoihin v. 20150. Huom. Kierros alkaa poikkeuksellisesti jo klo 17.00.

PIISPANKADULLA TAPAHTUU 4/2017
20.11.-22.12.

Koti Piispankadulla –näyttely Fabbes Cafessa
Syyskauden päättää Piispankadun lasten piirustus-, maalaus- ja veistosnäyttely.
Mitä mahtuu elämään kotikadulla, millainen koti on peltohiirellä, siilillä, lokinpoikasella, sinulla ja
teidän perheellä? Piirrä tai rakenna oma kotisi, me koostamme niistä kuvan elämästä Piispankadun
naapuristossa.
Käytä materiaalina paperia (A5 tai A6) tai tulitikkuaskeja (S, M, L tai XL), ja toimita nimellä
varustetut työt Fabbesiin viikolla 46, viimeistään perjantaina 17.11. Kaikilta kiinnostuneilta mahtuu
mukaan ainakin 1 työ, eikä yläikärajaa ole.
Toivomme vilkasta osallistumista. Vakituisten asukkaiden lisäksi mukaan ovat tervetulleita myös
lapsenlapset ja muut Piispankadulla vierailevat taiteilijanalut.

21.11.

Piispankatu-Biskopsgatan ry:n sääntömääräinen vaalikokous klo 18 alkaen
Fabbes Cafessa, Tehtaankatu 6
Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Asialistan hyväksyminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
6. Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle 2018
7. Valitaan vuodelle 2018 hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle, sekä varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle
kaksi varahenkilöä
8. Keskustellaan yhdistyksen toiminnasta ja muista ajankohtaisista asioista
9. Kokouksen päättäminen
Yhdistys tarjoaa kokouksen osallistujille joulukahvit ja –pullat, samalla voi myös
tutustua vasta-avattuun Koti Piispankadulla –näyttelyyn!

23.11.

Keskustavisiotyöryhmän asiantuntijajäsen, arkkitehti Eero Lunden: Näkymätön Piispankatu 2
Opastetulla kävelykierroksella liikutaan renessanssin kokeneen Turun Vanhankaupungin kaduilla ja
puistoissa v. 2050. Jäsenille ilmainen, muilta peritään 5 €.
Kierros alkaa Tuomiokirkon portailta klo 17 ja sen kesto on 1-1,5 tuntia.

http://www.piispankatu.org

https://www.facebook.com/Piispankatu

