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Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry
toimintakertomus vuodelta 2015
Vuosi 2015 oli yhdistyksemme 106. 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. Yhdistys, luottamushenkilöt ja hallinto
Jäsenet:


Yhdistyksessä oli vuoden alussa maksaneita jäseniä 314 kpl ja vuoden lopussa jäseniä oli
348 kpl, joista kaksi kunniajäsentä ja yksi kannatusjäsen.

Hallitus ja kokoukset:





Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa yhdistyksen Monitoimitalolla seuraavassa
kokoonpanossa puheenjohtaja Markku Ahti (kokouksissa läsnä 10,5/11 kertaa),
varapuheenjohtaja Antti Junninen (9/11), sihteeri Henri Tuominen (8/11), Mikko Ahola
(8/11), Matti Hovi (8,5/11), Tapio Koivisto (11/11), Iiro Mantere-Meriluoto (5/11), Tarja
Mäkinen (10/11), Jorma Rantanen (4/11), Ritva Ruokonen (9/11), Kimmo Samuli (10/11)
ja Hannu Soini (11/11).
Rahastonhoitajana on toiminut Anne-Maija Koivisto, joka oli 9/11 kertaa hallituksen
kokouksissa mukana ja yhdistyksemme edustajana TPK:n johtokunnassa ollut Heimo
Valkama oli 2/11 kertaa kokouksissa mukana.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Juhani Nummila ja Ilkka Valde

Jäsenkokoukset:


Sääntömääräisiä jäsenkokouksia oli kaksi, mitkä pidettiin yhdistyksen Monitoimitalolla.
o Kevätkokous 23.3.2015 ja kokouksen aluksi Osuuspankin Vähä-Heikkilän
konttorin uusi konttorinjohtaja Arja Hurmerinta-Koponen esitteli pankin
uudistuneita toimintamuotoja sekä kertoi säästämismuodoista. Läsnä oli 19
osanottajaa.
o Syyskokous 24.11.2015 ja kokouksen aluksi Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen
ensihoitaja Minna Seppälä ja laskentasihteeri Tarja Mäkinen kertoivat ensihoitajan
työstä sekä ensiapukuljetusten kustannuksista. Läsnä oli 22 osanottajaa.

Yhdistyksen edustajat TPK:n hallinnossa:



Johtokunnan jäsenenä on toiminut Heimo Valkama ja varajäsenenä Markku Ahti
Vuosikokousedustajina ovat toimineet Tarja Mäkinen, Heimo Valkama, Jorma Rantanen,
Iiro Mantere-Meriluoto, Ritva Ruokonen, Hannu Soini, Kimmo Samuli, Henri Tuominen ja
Tapio Koivisto
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Toimikunnat:










Naistoimikunta, vetäjä Riitta Moberg, on kokoontunut säännöllisesti joka toinen
keskiviikko paitsi kesäkuukausina ja Joulun-Uuden Vuoden aikana sekä järjestänyt
joulumyyjäiset. Lisäksi naistoimikunta on ollut mukana yhdistyksen tilaisuuksissa
mukana järjestelyissä ja tarjoiluissa. Naistoimikunta on hoitanut myös yhdistyksen
jäsenmaksulomakkeiden ja siihen liittyvän jäsentiedotteiden kuorituksen ja lajittelun.
Talotoimikunta, vetäjät Tapio Koivisto ja Antti Junninen, on suunnitellut ja kehittänyt
Omakotitalkkari- ja Monitoimitalon toimintoja erittäin aktiivisesti mm. seuraavasti:
o Talon vuokrausta ovat hoitaneet Mikko ja Päivi Ahola. Vuokrauksia on ollut
suunnilleen saman verran kuin edellisenäkin vuonna ja vuokrauksista n. puolet on
ajoittunut viikonlopuille.
o Talon lainanhoito on pysynyt täysin aikataulussa ja budjetissa ja mikäli toiminta säilyy
jatkossa samalla tasolla, niin lainat saadaan kuoletettua n. vuoden 2018 aikana.
o Talon korjauksina on tehty ylläpitohuoltotoimenpiteitä, mm. valaistuksen korjausta ja
ulkovalaisimien vaihtoja, asennettu ilmoitustaulun ja nimikyltin valaistukset sekä koko
talon ulkomaalaus tehty talkoovoimin. Loppuvuonna suunniteltiin Talon pöytien
uudistustoimia, mitkä toteutetaan heti alkuvuonna 2016. Myös varastotilojen
järjestelyä on tehty.
o Syksyn jäsenäänestyksen tuloksena yhdistyksen Monitoimitalona tunnettu toimitalo
sai uudeksi nimekseen MÄKITUPATALO.
o Omakotitalkkaritoiminta jatkui ja kehittyi hyvin koko vuoden ja tänä aikana
yhdistyksemme omakotitalkkareina ovat toimineet Sippo Mentunen, Janne Laiho, Sami
Tiihonen, Asko Kantola sekä Pertti Vainio. Talkkarin työnjohtajina ovat toimineet Antti
Junninen ja Tapio Koivisto. Toiminta on kehittynyt alun jälkeen tasaisesti ja tilatut
työtehtävät ovat vaihdelleet laidasta laitaan, parhaimmillaan yhdistyksellä oli kolme
talkkaria yhtä aikaa työtehtävissä. Omakotitalkkarit ovat hoitaneet myös
Monitoimitalon/Mäkitupatalon sisäsiivoukset sekä ulkoalueen puhtaanapidon.
Ympäristötoimikunta, vetäjä Matti Hovi, on kokoontunut muutamia kertoja vuoden
aikana tarpeen mukaan käsittelemään alueella tapahtuvia kaavoitus- ja
liikennesuunnitelmia mm. Port Aboa venevalkamaa, Vähäheikkiläntie 37 ja uuden
Hirvensalon sillan suunnittelua ja liikennesuunnitelmia. Toimikunta järjesti myös
Hirvensalon siltaa ja sen liikennesuunnitelmia koskevan esittely- ja keskustelutilaisuuden
yhdessä Martinrantaseuran, Ojarinteen omakotiyhdistyksen, Puistomäen
omakotiyhdistyksen, Turun Asemiesomakotiyhdistyksen, Ispoisten omakotiyhdistyksen ja
Hirvensaloseuran kanssa, missä oli kutsuttuna paikalla myös Kaupunkisuunnittelu- ja
ympäristölautakunnan puheenjohtaja Niko Aaltonen, liikennesuunnitteluinsinööri Juha
Jokela sekä Turkuseuran hallituksen jäsen ja kaupunginosajaoston puheenjohtaja Tapio
Jokinen ja Turun Omakotilehti. Tilaisuuden lopuksi kaikki läsnä olleet yhdistykset
päättivät laatia ja lähettää kaupungin luottamus- ja virkamiehille yhteisen
kannanottolausunnon sillan ja sen liikenteen suunnittelusta. Toimikunnan jäseniä
osallistui myös kansainvälisten arkkitehtiopiskelijoiden esittelemiin uuden Hirvensalon
sillan suunnitelmiin, Hirvensalon osayleiskaavan esittelytilaisuuteen ja Kaupungin
järjestämään hulevesiseminaariin. Lisäksi toimikunnan jäseniä osallistui Port Aboakaavan esittelytilaisuuteen paikan päällä kuten myös Vähäheikkiläntie 37 kaavan asukasyleisötilaisuuteen ja myöhemmin sen paikalliseen katselmukseen.
Ohjelmatoimikunta, vetäjät Tarja Mäkinen ja Anne-Maija Koivisto, on toiminut
aktiivisesti ja kokoontunut tarpeen mukaan. Toimikunta on suunnitellut koko vuoden
ajan yhdistyksen jäsenistölle kiinnostavia ja monipuolisia tapahtumia ja tilaisuuksia,
mitkä selviävät alempana eriteltävissä kuukausittaisissa tapahtumissa. Uutena,
viikoittaisena tapahtumana keväällä suunniteltu vauva-äiti/isä – tapaamiset eivät saaneet
jäsenistöltä ainakaan toistaiseksi riittävää kiinnostusta, joten sitä ei jatkettu enää
syksyllä.
Tiedotustoimikunta, vetäjä Iiro Mantere-Meriluoto, on laatinut vuoden aikana kuusi
jäsentiedotetta, joista kaksi toimitettiin kaikille postilaatikkoon ja loput sähköpostilliselle
sähköpostitse ja muille postilaatikkoon. Vuoden ensimmäinen jäsenkirje toimitettiin myös
kaikkiin alueen ei-jäsen – talouksiin, joista yhdistyksen jäseneksi sitten liittyi melko
runsas joukko. Toimikunta on kehittänyt edelleen kotisivuja sekä avannut yhdistykselle
Facebook-sivut. Yhdistykselle hankittiin/saatiin osin lahjoituksena uusi (käytetty) iso
kopiokone entisen hyvin palvelleen kopiokoneen tultua tiensä päähän.
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2. Kuukausitapahtumat
















Helmikuussa vietettiin Talvipäivätapahtumaa Monitoimitalolla ja sen ympäristössä
mm. poniajelun ja erilaisten pelien ja kilpailujen merkeissä ja tarjolla oli
grillimakkaraa, hernekeittoa ja juotavaa sekä pullaa
Maaliskuussa järjestettiin kahtena kertana Syö hyvin-ruuanlaittokurssi, jotka ohjasi
Turun hyvinvointitoimialan kotitalousneuvoja Anna-Riitta Miettinen.
Huhtikuussa Pikku Vihreä Oy opasti yhdistyksen jäseniä kompostoinnin ja
kuivakäymälöiden hyötykäyttöön. Lisäksi tutustuimme Samppalinnan kouluun ja sen
toimintaan koulun rehtorin opastamana yhdessä Martinrantaseuran kanssa.
Toukokuussa yhdistyksen hallituksen jäsen Iiro Mantere-Meriluoto opasti
Monitoimitalolla jäseniä sosiaalisen median eri vaihtoehtoihin.
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla osallistuimme ensimmäistä kertaa Turun
kaupunginosaviikkotapahtumaan yhdessä Martinrantaseuran kanssa. Omina
tapahtuminamme meillä olivat Monitoimitalolla järjestetty Mielenkohennustilaisuus,
jonka piti yhteisökouluttaja Markku Lahti ja toisena tapahtumanamme tutustuimme
Uittamon Patterimäellä sijainneeseen ja osin vielä olemassa oleviinkin sodan aikaisiin
ilmatorjunnan bunkkereihin ja kasarmialueeseen everstiluutnantti (evp.) Tuukka
Alhosen opastamana.
Syyskuussa järjestettiin yleinen kirjanvaihtopäivä, mihin jäsenet voivat tuoda omia jo
lukemiaan kirjoja vaihtoon ja hakea itselleen uutta lukemista. Kevään sosiaalisen
median perehdytys sai nyt vielä jatkoa, kun Iiro Mantere-Meriluoto perehdytti jäseniä
hieman tarkemmin eri vaihtoehtojen toimintaan ja mahdollisuuksiin.
Lokakuussa järjestettiin jäsenistölle vapaamuotoinen tutustumisilta ja illan
musiikillisesta puolesta vastasi yhdistyksen vastaperustettu oma trio, Tapio KoivistoBrita Palmroth-Asko Sintonen. Samassa yhteydessä avattiin myös alueen vanhojen
valokuvien näyttely, mikä oli sitten avoinna yleisön tutustuttavissa koko viikon
päivästä iltaan. Näyttely keräsi lähemmäs 200 tutustumisvierasta.
Marraskuussa Monitoimitalolla järjestettiin sunnuntai iltapäivän kahvikonsertti missä
esiintyi Turun Musiikin ystävien 20 hengen orkesteri soittaen keveitä klassillisia sekä
ikivihreitä kappaleita. Konsertissa tarjoiltiin kahvit ja leivonnaiset suoraan pöytiin ja
paikalle oli saapunut kuuntelijoita lähes koko salin täydeltä, yli 50 henkilöä.
Tutustuimme myös yhdessä Martinrantaseuran kanssa uuteen Braheskolaniin rehtori
Nicke Wulffin opastuksella.
Joulukuussa olivat Naistoimikunnan perinteiset Joulumyyjäiset Monitoimitalolla sekä
vietettiin myös yhdistyksen joulupuurojuhlaa jouluisissa tunnelmissa joulupuuron ja kahvin sekä – laulujen parissa, musiikkipuolesta vastasi yhdistyksen oma trio. Martin
Seurakunnan kirkkoherra Tuomo Norvasuo johdatti meidät Joulunajan tunnelmiin.
Nyt aloitti myös yhdistyksen jäsenen Urpo Jalavan vetämä yhdistyksen valokuvauksen
harrastajien opintopiiri, mikä jatkuu ainakin tulevan vuoden kevätkauden.
Koko vuoden aikana yhdistyksen jäsenet osallistuivat myös moniin yhteistyömme
mukaisten naapuriyhdistysten ilmoittamiin vierailuihin ja tapahtumiin

3. Muu toiminta






Yhdistys laati ja lähetti yhdessä 7 lähialueen asukasyhdistyksen kanssa marraskuussa
kannanottolausunnon 6.10.2015 järjestetyn Hirvensalon sillan
liikennekeskustelutilaisuuden pohjalta kaupungin luottamusmiehille ja viranomaisille.
Lausunnon allekirjoittajiksi tulivat Martinrantaseura, Turun Asemiesomakotiyhdistys,
Ojarinteen Omakotiyhdistys, Puistomäen Omakotiyhdistys, Ispoisten Omakotiyhdistys,
Hirvensaloseura ja Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys.
Yhdistys järjesti ns. naapuripalaverin lähialueen muiden asukasyhdistysten
(omakotiyhdistys ja kaupunginosaseura) kanssa maaliskuussa yhdistysten yhteistyön
kartoituksen ja suunnittelun keskustelutilaisuuden Martinrantaseuran, Turun
Asemies-omakotiyhdistyksen, Ojarinteen Omakotiyhdistyksen, Puistomäen
Omakotiyhdistyksen ja Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen kesken
Yhdistys anoi ja sai kesätöihin kahdeksi viikoksi koululaisen, Niko Lehtosen, (alle 18v)
Turun Osuuspankin palkkasponsoroimana. Hän skannasi ja arkistoi tänä aikana
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kaikki yhdistyksen vanhat valokuvat ja pöytäkirjat sekä viralliset asiakirjat
digitaaliseen muotoon.
Hallitus järjesti vuoden aikana kaksi jäsenkyselyä nettilomakekyselynä, toisen
keväällä, missä kartoitettiin jäsenistön toiveita yhdistyksen toiminnan suuntaviivoille ja
toisen syksyllä missä etsittiin yhdistyksen silloiselle Monitoimitalolle uutta nimeä.
Kumpaankin kyselyyn tuli erittäin runsaasti vastauksia. Kyselyihin vastanneiden
kesken arvottiin yksi voittaja ja palkinnoksi hän sai valita joko talon yhden vapaan
käyttökerran tai 5h:n talonmiespalvelut.
Omakotiliiton ja TPK:n järjestämään Toimiva yhdistys – koulutustilaisuuteen osallistui
Kimmo Samuli.

4. Avustukset, stipendit ja huomionosoitukset











Braheskolanille luovutettiin vierailun yhteydessä yhdistyksen 100-vuotis historiikki.
Hilda Tolmunen kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi ja hänelle ojennettiin
samassa yhteydessä kukkakimppu
Yhdistyksen edustajana Hilda Tolmunen vei kukkakimput Miinanraivaajien
muistotilaisuuteen toukokuussa
Yhdistyksen edustajat, Tarja Mäkinen ja Anne-Maija Koivisto, osallistuivat Kärsämäen
Asunnonomistajat ry.: 85-vuotisjuhliin ja veivät sinne kukkakimpun sekä 100vuotishistoriikin.
Ispoisten Omakotiyhdistyksen 60-vuotisjuhlaan osallistui yhdistyksen edustajana
Kimmo Samuli ojentaen juhlivalle yhdistykselle Mäkitupalaisten 100-vuotishistoriikin.
Yhdistyksen edustajina, Anne-Maija Koivisto ja Markku Ahti, muistivat 60-vuotiasta
Osuuspankin Vähä-Heikkilän konttoria lahjoittamalla konttorin henkilökunnalle
yhdistyksen 100-vuotishistoriikit
Martinrantaseuran pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Jouni Liukelle ojennettiin kukat
hänen täyttäessään 80v.
Yhdistyksen edustajat, Markku Ahti ja Erkki Malmlund, osallistuivat pitkäaikainen
jäsenen ja entisen hallituksen jäsenen Martti Simolan hautajaisiin laskemalla
muistokukat arkulle.
Omakotitalkkarille Pertti Vainiolle annettiin pieni Joulumuistaminen
Yhdistys on saanut Turun Kaupungilta yleisavustusta 500€ sekä 1000€ avustuksen
kopiokoneen hankintaan ja pöytien kunnostukseen/hankintaan.

08-02-2016

Hallitus

