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                   Yhdistyksen kevätkokous 23.3.2015 klo 18-21  Monitoimitalolla,Valtaojantie 7 Turku

                                                  PÖYTÄKIRJA 

                   1.Kokouksen avaus.
                      Puheenjohtaja Markku Ahti avasi kokouksen.
                      Osuuspankin Vähä-Heikkilän konttorin uusi johtaja Arja Hurmerinta-Toponen esitteli 
                       pankin toimintaa ja kertoi erilaisista säästämistavoista.

                   2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
                      Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
                      Osanottajia 19, nimet mainittu liitteessä 1. 

                   3.Kokouksen puheenjohtajan valinta.
                       Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdityksen puheenjohtaja Markku Ahti.

                   4.Kokouksen sihteerin valinta 
                      Kokouksen sihteeriksi valittiin yhdistyksen sihteeri,Henri Tuominen

                   5.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
                      Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Mäkinen ja Erkki Malmlund.

  
6. Työjärjestyksen hyväksyminen.

                     Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

7. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja
Yhdistyksen hallitus esitti ja kokous hyväksyi ,yhdistyksen 12 n puheenjohtajan

                              ja ensimmäisen naispuheenjohtajan ,Hilda Tolmusen ,nimittämisen kunnia-
                               puheenjohtajaksi.
                        Nykyinen puheenjohtaja kiitti Hilda Tolmusta aktiivisuudesta Mäkitupalaisyhdis- 
                        tyksessä ja toiminnasta puheenjohtajana 28.3.1995 alkaen,viime vuoden loppuun. 
                   

                    8. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014    
                        
                       -Talonvuokraustoimintaa esitteli Mikko Ahola.    
                         Hyväksyttiin vuoden 2014  toimintakertomus, liite 2.

                      
                    9.Yhdistyksen tilit ja tilinpäätös vuodelta 2014.   
                      -Tilinpäätös esiteltiin ,rahastonhoitaja A-M Koivisto esitteli tämän pöytäkirjan 
                        liitteenä olevan tilinpäätöksen.
                        Todettiin pysytyn budjetissa ja hyväksyttiin tilinpäätös, liite 3.

                      -Taseet vuodelta  2014.
                        Rahastonhoitaja esitteli ja kokous hyväksyi taseet vuodelta 2014, liite 4.



                 10.Toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2014 toiminnan ja tilinpäätöksen osalta.
                       Käsiteltiin toiminnantarkastajien hyväksyntä, liite 5.

11. Tili ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
                              Päätettiin myöntää tili ja vastuuvapaus.

12.Täsmennetty toimintasuunnitelma vuodelle 2015, liite 6.
                            Päätettiin pyrkiä parantamaan talon käyttöastetta ja annettiin hallitukselle koti-
                            läksyksi miettiä miten markkinoidaan ja mikä olisi realistinen tavoite.
                            Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman täsmennyksen.

13. Kannatusjäsenmaksun suuruus .
                             Kannatettiin hallituksen esitystä 500 eur/vuosi ,joka sisältää 5 vapaata talon-
                             käyttökertaa arkipäivinä.
         

14. Toiminnan tilannekatsaukset
                                a.Omakotitalkkaritoiminta
                                   Talkkaritoiminta on käsittänyt mm. katonpuhdistusta,ilmanvaihtokoneenkor-
                                    jausta,tuolien kunnostusta ,hanojen korjausta,rännien puhdistusta.
                                    Työvoimatoimisto on päättänyt ettei Sippo saakaan jatkaa maaliskuun
                                     lopun jälkeen.
                                    Markku Ahti ja Antti Junninen haastattelivat uusia ehdokkaita ja löytyi uusi 
                                    joka on vielä koeajalla.

                               b.Ympäristötoimikunta 
                                  Matti Hovi on ilmoittanut Markku Ahdille kolmesta tätä aluetta koskevasta 
                                  kaava-aloitteesta.
                                  1.Port Aboa ,josta järjestetään uusi digitaalikysely kesällä sekä sen jälkeen
                                     tiedotus ja keskustelutilaisuus.

                                  2.Vähä-Heikkiläntie 37 ,joka ilmeisesti pitkittynyt ,sillä luonnoksen valmis-
                                      telu on alkamassa.
                                  
                                  3.Tonttumäki ,Fleminginpuisto 
                                     Osallistumissuunnitelma ennen kesää,kaavaluonnos valmistellaan loppu-
                                     vuonna.   

                               c.Ohjelmatoimikunta 
                                  Ei paljon toimintaa ,kesällä päätetään sysksyn toiminnasta.
                                   -21.4.15 Pikkuvihreä tulee kertomaan kompostoinnista.
                                   -5.5.15 SoMe tutuksi
                                   -1.6.15 Kaupunginosaviikot.Mäkitupalaisyhdistys osallistuu kaupunginosa-
                                     viikkotapahtumaan 1-7.6.15. 
                                   -3.6.15 Kaupunginosaviikot.Mäkitupalaisten ohjelmat kaupunginosaviikolla.  
                                    
                                 



                               d.Tiedotustoimikunta
                                 -Iiro Mantere -Meriluoto matkoilla ,mutta ilmoittanut että yhdistys on jo Face-
                                   bookissa 
                                 -Google hakua järjestetty.
                       
                                -Kotisivuja muokataan    
                             
                                  
                               e. Talotoimikunta ja talon käyttöaste.
                                -Talon maalauksesta keskusteltiin ,uskottiin talkooporukkaa löytyvän.
                                  Talkookysely seuraavaan jäsentiedotteeseen.
                                -Viime vuonna talonvuokrauksesta kirjoitettu  79 laskua ,joista 34 viikonlopui-
                                  sta.Tämän vuoden alku näyttää melko hiljaiselta. 
                                 
                              
                               f. Jäsentilanne 
                                 - 314 jäsentä    31.12.2014
                                 - 353 jäsentä    23.3.2015. 

                               15.Muut kevätkokouksen käsiteltäviksi pyydetyt asiat.
                                    Ei ollut muita asioita.

                               16.Tiedotusasiat
                                    Naapuripalaveri eli Martinranta,Ojarinne,Puistomäki ja Turun Asemies-         
y                                     yhdistyksen tulisi yhdistää voimansa kaava ja liikennejärjestelyasioissa.
                                    Ensi keväänä uusi kokous päivittämään tilannetta.
                                    Hallitus kehottaa tiedotustoimikuntaa laatimaan jäsenkyselyn minkä tyyppis-
                                    tä toimintaa jäsenistö haluaa.

                                    Alueella 30 -luvulta asti asuneet Weckströmit ovat päätyneet tekemääm 
                                    suvun asumisesta selvityksen.Pariskunna haastattelu on dokumentoitu.

                              17.Muut mahdolliset asiat 
                                    Ei ollut muita asioita

                               18.Kokouksen päättäminen
                               Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.

                                Pöytäkirjan vakuudeksi Turussa 23.3.2015

                              
                                -----------------------------------                ------------------------------------
                                 Markku Ahti                                              Henri Tuominen
                                 puheenjohtaja                                             sihteeri

                                Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokuksen
                                kanssa Turussa  …../ …..2015

                                
                               -------------------------------------                ------------------------------------                
                                Tarja Mäkinen                                         Erkki Malmlund



                                
                                


