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Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry
toimintakertomus vuodelta 2014
Vuosi 2014 oli yhdistyksemme 105. toimintavuosi, yhdistys on perustettu v. 1909.
Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,
valvoa heidän yleisiä ja paikallisia etujaan, edistää heidän asumiseen liittyviä harrastuksiaan,
tehdä kotiseututyötä ja huolehtia alueen viihtyvyydestä.
Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys on toiminut vuoden aikana seuraavan kertomuksen
mukaisesti.

1. Luottamushenkilöt ja Hallinto
Johtokunta:
•

•

•

Puheenjohtaja Hilda Tolmunen (kokouksissa läsnä 7 kertaa), varapuheenjohtaja Antti
Junninen (7), sihteeri Mikko Ahola (8), muut jäsenet Markku Ahti (8), Pekka Arko (3),
Matti Hovi (3), Tarja Mäkinen (8), Jorma Rantanen (6), Hannu Soini (7) ja Heimo
Valkama (4)
Rahastonhoitajana on toiminut Anne-Maija Koivisto, joka oli 4 kertaa hallituksen
kokouksissa mukana
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Juhani Nummila ja Ilkka Valde

Kokoukset:
•
•

Johtokunta kokoontui pääosin Monitoimitalolla vuoden aikana 8 kertaa ja kokouksissa
on ollut läsnä 6-9 jäsentä kymmenestä.
Sääntömääräisiä jäsenkokouksia oli kaksi.
o Kevätkokous 25-03-2014 Leipomo Salosen tiloissa ja kokouksen aluksi
toimitusjohtaja Juha Salonen kertoi Leipomon historiasta ja kehityksestä tähän
päivään asti, läsnä 32 osanottajaa.
o Syyskokous 24-11-2014 Monitoimitalolla, läsnä 27 osanottajaa.

Yhdistyksen edustajat TPK:n hallinnossa:
•
•

Johtokunnan jäsenenä on toiminut Hilda Tolmunen ja varajäsenenä Heimo Valkama
Vuosikokousedustajina ovat toimineet Hilda Tolmunen, Tarja Mäkinen, Heimo
Valkama, Jorma Rantanen, Mikko Ahola ja Markku Ahti

Toimikunnat:
•

•

Naistoimikunta on kokoontunut säännöllisesti joka toinen keskiviikko paitsi
kesäkuukausina sekä järjestänyt joulumyyjäiset. Lisäksi naistoimikunta on hoitanut
kahvitarjoilua ja ollut avustamassa yhdistyksen kaikissa tilaisuuksissa.
Ympäristötoimikunta on kokoontunut muutamia kertoja vuoden aikana tarpeen
mukaan käsittelemään alueella tapahtuvaa kaavoitusta ja liikennesuunnittelua sekä
ollut järjestämässä alueen asukkaille keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista liikenneja kaavoituskysymyksistä.

Jäsenet:
•

Yhdistyksessä oli vuoden alussa maksaneita jäseniä 316 kpl ja vuoden lopussa jäseniä
oli 314 kpl.
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2. Muut tapahtumat
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Helmikuun 11.pv vietettiin Talvipäivätapahtumaa mm. poniajelun merkeissä
Monitoimitalon ympäristössä ja tarjolla oli syötävää ja juotavaa.
Huhtikuun 15.pv järjestettiin Monitoimitalolla keskustelutilaisuus alueen
liikenteestä kaikille Stålarminkadun/Hirvensalon Puistotien, Vähäheikkiläntien ja
Askaistentien varren asukkaille ja mukaan oli kutsuttu myös Ojarinteen
Omakotiyhdistyksen ja Turun Asemiesomakotiyhdistyksen ko. kadunvarsien
asukkaat
Huhtikuun 24.pv maisteri Aava-Leena Kurki piti esitelmän koko itsenäisyyden ajan
Presidenttien puolisoista Monitoimitalolla.
Toukokuun 25.pv järjestettiin Monitoimitalolla perinteinen taimimyyntitapahtuma.
Lokakuun 1.pv järjestettiin keskustelutilaisuus Monitoimitalolla alueen liikenne- ja
kaavoituskysymyksistä. Tilaisuuteen oli kutsuttuna myös Ojarinteen
Omakotiyhdistyksen, Puistomäen Omakotiyhdistyksen, Turun
Asemiesomakotiyhdistyksen ja Martinrantaseuran alueiden asukkaat sekä
tilaisuuden panelisteina olivat Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan pj.
Niko Aaltonen, Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan pj. Vuokko Puljujärvi-Seila,
Kaupunkisuunnittelun suunnittelupäällikkö Matti Salonen ja
Kiinteistöliikelaitoksen infrapalvelujohtaja Tapio Siirto. Paikalla oli läsnä ja
keskustelemassa n. 70 alueiden asukasta.
Lokakuun 25.pv vietettiin yhdistyksen 105-vuotisjuhlia Monitoimitalolla hyvän
ohjelman, ruuan ja juoman merkeissä. Tilaisuuden juhlapuhujana oli
yhdistyksemme jäsen Stefan Wallin ja Kaupungin sekä TPK:n tervehdyksen
yhdistykselle toi Seppo Lehtinen
Marraskuun 24.pv varatuomari Hanna Söderlund piti luennon verosuunnittelusta
ennen syyskokouksen alkua
Joulukuun 14.pv olivat Naistoimikunnan perinteiset Joulumyyjäiset
Monitoimitalolla
Joulukuun 16.pv vietettiin Monitoimitalolla yhdistyksen joulujuhlaa jouluisissa
tunnelmissa jouluruokien ja –laulujen parissa. Martin Seurakunnan kirkkoherra
Tuomo Norvasuo johdatti meidät Joulunajan tunnelmiin ja sokerina pohjalla oli
Joulupukin vierailu.

3. Muu toiminta
•

•
•
•
•
•

Yhdistys laati ja lähetti kesäkuussa muistiolausunnon 15-04-2014 järjestetyn
liikennekeskustelutilaisuuden pohjalta kaupungin luottamusmiehille ja
viranomaisille. Muistion allekirjoittajiksi tulivat myös Martinrantaseura, Turun
Asemiesomakotiyhdistys ja Ojarinteen Omakotiyhdistys
Yhdistys jätti 26-08-2014 Mielipidelausunnon kaavamuutosesitykseen koskien Port
Aboa –venevalkamakaavaa Kölikadun päässä.
Johtokunta käsitteli 17-11-2014 kaavan poikkeamislupahakemusta koskien
Uittamontien ja Vähäheikkiläntien risteyksen päiväkodin rakentamisesta.
Yhdistyksen Kotisivuja muokattiin ja uudistettiin vuoden aikana
Yhdistyksen Säännöt päivitettiin vastaamaan tämän päivän tarpeita.
Omakotitalkkaritoiminta alkoi yhdistyksessämme lokakuussa ja ensimmäisenä
omakotitalkkarina on toiminut Sippo Mentunen ja talkkarin työnjohtajana on
toiminut Antti Junninen. Toiminta on kehittynyt alun jälkeen tasaisesti ja tilatut
työtehtävät ovat vaihdelleet laidasta laitaan.

4. Monitoimitalon toiminta
•
•

Talon vuokrausta ovat hoitaneet Mikko ja Päivi Ahola
Vuokrauksia on ollut suunnilleen saman verran kuin edellisenäkin vuonna ja
vuokrauksista n. puolet on ajoittunut viikonlopuille.
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•

•

Talon lainanhoito on pysynyt täysin aikataulussa ja budjetissa ja mikäli toiminta
säilyy jatkossa samalla tasolla, niin lainat saadaan kuoletettua n. vuoden 2018
aikana.
Talon korjauksina on tehty ylläpitohuoltotoimenpiteitä, mm. ilmastoinnin korjausta,
ulkovalaisimien vaihtoja sekä kaiteiden ja portaiden korjausta.

5. Avustukset, stipendit ja huomionosoitukset
•
•
•
•
•

Yhdistys on myöntänyt Vähä-Heikkilän koululle 100€ stipendin oppilaille
jaettavaksi.
Leipomo Saloselle vietiin kukkia kevätkokouksen yhteydessä.
Hilda Tolmuselle kukat ja lahjakortti puheenjohtajakauden päätteeksi.
Omakotitalkkarille Sippo Mentuselle pieni Joulumuistaminen
Yhdistys on saanut Turun Kaupungilta 2 eri avustusta yhteensä 1000€.
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