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Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry 

toimintakertomus vuodelta 2017 

Vuosi 2017 oli yhdistyksemme 108. toimintavuosi, yhdistys on perustettu v. 1909.  

Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen tarkoituksena on  

 toimia jäsentensä yhdyssiteenä, niin jäsenten kesken kuin myös päättäjien ja muiden toi-
mijoiden suuntaan, valvoa heidän yleisiä ja paikallisia etujaan, edistää heidän asumiseen ja 

muuhun yhteisöllisyyteen liittyviä harrastuksiaan, tehdä kotiseututyötä ja huolehtia alueen 
viihtyvyydestä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on toiminut vuoden aikana seuraavan kertomuksen mu-
kaisesti. 

1. Yhdistys, luottamushenkilöt, hallinto ja talous 

Jäsenet: 
 Yhdistyksessä oli vuoden alussa maksaneita jäseniä 366 kpl ja vuoden lopussa maksaneita 

jäseniä oli 378 kpl, joista kaksi kunniajäsentä. 

Hallitus ja kokoukset:  
 Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa pääosin yhdistyksen Mäkitupatalolla seuraa-

vassa kokoonpanossa puheenjohtaja Markku Ahti (kokouksissa läsnä 10/10 kertaa), vara-
puheenjohtaja Pekka Nylund (10/10), sihteeri Jukka Vänskä (10/10), Matti Hovi (5/10), 
Antti Junninen (7/10), Mikko Ahola (7/10), Tapio Koivisto (9/10), Pekka Lehto (9/10), Tarja 
Mäkinen (8/10), Ritva Ruokonen (10/10), Kimmo Samuli (10/10), Urpo Jalava (9/10) ja 
Erja Karlsson (9/10). 

 Rahastonhoitajana on toiminut Anne-Maija Koivisto, joka oli 9/10 kertaa hallituksen ko-
kouksissa mukana.  

 Toiminnantarkastajina ovat toimineet varsinaisena Juhani Nummila ja varalla Ilkka Valde. 

Jäsenkokoukset: 
 Sääntömääräisiä jäsenkokouksia oli kaksi, mitkä pidettiin yhdistyksen Mäkitupatalolla.  

o Kevätkokous 27.3.2017 ja kokouksen aluksi Mikko Laaksonen kertoi Turun puutalo-
jen historiasta ja Erik Bryggmanin arkkitehtuurista Turussa. Yhdistys tarjosi myös 
kokouskahvit. Läsnä oli 27 yhdistyksen jäsentä.  

o Syyskokous 20.11.2017 ja kokouksen aluksi Turku Energian tuotepäällikkö Kimmo 
Kuusinen esitteli aurinkopaneliratkaisuja sekä sähköautojen latauskysymyksiä ja 
omakotiasujan älykästä sähkön säästöä. Läsnä oli 25 yhdistyksen jäsentä. Yhdistys 
tarjosi aluksi kokouskahvit ja kokouksen päätteeksi pienen iltapalan. 

Yhdistyksen edustajat TPK:n hallinnossa: 
 Johtokunnan varsinaisena jäsenenä on toiminut Tarja Mäkinen ja hänen tultua valituksi 

TPK:n sihteeriksi alkukesällä 2017 varsinaiseksi jäseneksi valittiin Markku Ahti. Varajäse-
nenä on toiminut Matti Hovi 

 Vuosikokousedustajina ovat toimineet Heimo Valkama, Tarja Mäkinen, Matti Hovi, Erja 
Karlsson, Ritva Ruokonen, Pekka Lehto ja Urpo Jalava.  

Mäkitupatalon vuokraustoiminta 
Talon vuokrausta ovat hoitaneet Mikko ja Päivi Ahola. Vuokrausaste on kehittynyt edelleen erit-
täin positiivisesti. Kaikkiaan vuokrauskertoja oli vuoden aikana 81kpl, joista lauantaisin 29kpl, 
sunnuntaisin 15kpl ja arkisin maanantaista perjantaihin 37kpl. 
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 Tilaisuudet ovat olleet pääosin syntymäpäivä-, perhe- ym. juhlia sekä jonkin verran vielä 
myös opiskelijaryhmien kokoontumisia. Erilaisten yhdistysten ja Taloyhtiöiden kokoukset 
ovat lisääntyneet ja ajoittuneet arki-iltoihin. 

 
Talous 

 Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut tilikauden aikana hyvä. 

 Laina on kuoletettu loppuun tilikauden loppuun mennessä, jonkin verran alkuperäistä en-
nakointia nopeammin, ja nyt yhdistys sekä Mäkitupatalo ovat täysin velattomia 

 Tilikauden voitto oli 2.947,50 euroa poistojen jälkeen. 

 

2.Toiminta: 
 Naisjaosto, vetäjänään Riitta Moberg, on kokoontunut säännöllisesti joka toinen keski-

viikko paitsi kesäkuukausina ja Joulun-Uuden Vuoden aikana sekä järjestänyt joulumyy-
jäiset. Lisäksi naisjaosto on ollut mukana yhdistyksen tilaisuuksissa järjestelyissä ja tarjoi-
luissa. Naisjaosto on hoitanut myös yhdistyksen jäsenmaksulomakkeiden ja siihen liittyvän 
jäsentiedotteiden kuorituksen ja lajittelun. 

 Talo- ja omakotitalkkaritoimintaa, ovat vetäneet Tapio Koivisto ja Antti Junninen, jotka 
ovat suunnitelleet ja kehittäneet Omakotitalkkari- ja Mäkitupatalon toimintoja erittäin ak-
tiivisesti mm. seuraavasti: 
o Talon korjauksina on tehty ylläpitohuoltotoimenpiteitä, mm. valaistuksen korjausta ja 

ulkovalaisimien vaihtoja jatkettiin. Myös Talon esteettömyyskulkuväylää on parannettu 
sekä pihalaatoitusta laajennettu ja korjattu. 

o Mäkitupatalon Joulu- ja talvivalaistus toteutettiin kuluneena vuonna jo kolmatta ker-
taa. 

o Omakotitalkkaritoiminta jatkui ja kehittyi hyvin koko vuoden ja tänä aikana yhdistyk-
semme omakotitalkkareina ovat toimineet Julia Kouru, Monica Mattsson ja Lars Ram-
stedt. Talkkarin työnjohtajina ovat toimineet Tapio Koivisto ja Antti Junninen. Toiminta 
on kehittynyt tasaisesti ja tilatut työtehtävät ovat vaihdelleet laidasta laitaan ja lisäksi 
myös kotisiivousapua on käytetty enenevässä määrin, suurimman osan vuotta yhdistyk-
sellä oli vain yksi talkkari kerrallaan, mutta n. kahden kuukauden ajan myös kaksi 
talkkaria yhtä aikaa työtehtävissä. Omakotitalkkarit ovat hoitaneet myös Mäkitupatalon 
sisäsiivoukset sekä ulkoalueen puhtaanapidon, lumenluonnin ja ruohonleikkuun. 
TPK:n järjestämä omakotitalkkaritoiminta päättyi vuoden 2016 lopussa, ja siitä lähtien 
yhdistys on jatkanut hyvin alkanutta ja toimivaa omakotitalkkaritoimintaa omin voimin 
itse anonut omakoti-talkkaritoiminnalle ELY-keskukselta palkkatukea vuoden 2017 
alusta alkaen. 

 Ympäristötoimintaa on vetänyt Pekka Nylund ja työryhmä on kokoontunut muutamia ker-
toja vuoden aikana tarpeen mukaan käsittelemään alueella tapahtuvia kaavoitus- ja liiken-
nesuunnitelmia. Järjestettiin syksyllä myös netti-jäsenkysely alueen liikenne- ja puisto-

väylien kehittämistarpeista. Toimikunta oli aktiivisesti keskusteluyhteyksissä kaavoittajiin 
sekä kaupungin päättäjiin, ennen kaikkea kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakuntaan 
sekä kaupungin ympäristötoimen johtoon.  

o Yhdistys järjesti ympäristötoimikunnan avulla tammikuussa yleisen keskustelutilai-
suuden Vähäheikkiläntie 37 asemakaavan muutoksesta. Tilaisuudessa olivat läsnä 
mm. kaupungin ympäristötoimialan toimialajohtaja Christina Hovi, kaupunginval-
tuuston ja TPK:n puheenjohtaja Seppo Lehtinen, kaupunkisuunnittelu- ja ympäris-
tölautakunnan jäsen sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen varajäsen 
Sini Ruohonen ja Turkuseuran hallituksen jäsen ja kaupunginosatoimikunnan ja -
jaoston puheenjohtaja Heikki Lehtonen. Keskustelemassa oli paikalla 27 aktiivista 
keskustelijaa. 

o Yhdistys osallistui taas jokavuotiseen Naapuripalaveriin, minkä tänä vuonna järjesti 
Martinrantaseura. Paikalla edustettuina Mäkitupalaisten lisäksi Martinrantaseura, 
Puistomäen omakotiyhdistys, Ispoisten omakotiyhdistys ja Uittamon Meripuistoseura 
ja Peltola-Haritun omakotiyhdistys, kutsuttuna olivat myös Ojarinteen omakotiyhdis-
tys ja Turun Asemiesomakotiyhdistys, Hirvensaloseura, Hivensalon omakotiyhdistys 
ja Uittamon Huvilanomistajain yhdistys, mutta heiltä ei ollut tällä kertaa edustajia 
paikalla. Naapuripalaverin aluksi Turkuseuran aluekoordinaattori Anna Harmava 
esitteli kumppanuuspöytiä ja aluetyön Turun mallia. Tilaisuudessa pyrittiin myös 
kartoittamaan kaikkia yhteistyömahdollisuuksia ja keskusteltiin koko Hirvensalon 
liikenteestä eri vaihtoehdoin ja lisäksi keskustelupöydällä oli kaupunkipuistoasia.  
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o Purokadun puistoon suunniteltuun matkaviestitukiaseman sijoittamiseen yhdistys 
otti myös kantaa jättämällä asiasta oman mielipidelausuntonsa. Stålarminkadun tu-
levia liikennesuunnitelmia käsiteltiin yleisessä keskustelutilaisuudessa kaupungin-
kirjaston auditoriossa kesäkuun alussa, mihin myös yhdistyksemme edustaja osal-
listui. 

 Ohjelmatoimintaa ovat vetäneet Anne-Maija Koivisto ja Tarja Mäkinen sekä retki-ja teatteritoi-
mintaa Touko Kanerva. Ohjelmatarjonta on ollut erittäin monipuolista ja osallistujamäärät 
ovat vaihdellet runsaasta kohtuulliseen. 

o Erilaisia konsertti- ja teatteritilaisuuksia on ollut vuoden aikana 7kpl, erilaisia retkiä 
4kpl, syyskaudella alkanut viikoittainen vesijumppavuoro kiinnosti myös jäsenistöä. 
Perinteinen Talvipäivätapahtuma helmikuussa oli taas menestys kuten myös Mikko 
Laaksosen vetämät kaksi puutalokierrostakin. Keväällä yhdistyksen käsityöaktiivit 
osallistuivat puiden koristelun Knit’n Tag-tapahtumaan jokirannassa ja Korppolais-
mäen laella oli myös nuorten taiteilijoiden Talo Galtseilla tilataideteos. Kummipuisto-
toiminta alueellamme lähti myös hienosti alkuun aktiivisten koollekutsujien ansiosta 

o Syyskausi alkoi Naisjaoston järjestämällä hienolla käsityönäyttelyllä jatkuen heti pe-
rään ukrainalaistaiteilijaveljesten Tarnavskyjen upealla taidenäyttelyllä ja heti näi-
den perään Rauno Lahtinen esitteli Mäkitupatalolla kuvin ja sanoin nostalgista kir-
jaansa Turku ennen ja nyt. Näyttelytoiminta jatkui vielä Kamerakerhon järjestämällä 
kerholaisten hienolla valokuvanäyttelyllä. 

o Suomen 100-vuotisen Itsenäisyyden merkeissä järjestettiin kaksi teemavuoden tilai-
suutta, ensin oli tilaisuus kohdennettu lapsille sirkus- ja teatterihuveineen yms. mo-
nipuolisella ohjelmalla ja myöhemmin syksyllä juhlittiin Itsenäisyyttä juhlavammissa 
merkeissä hyvän ruuan ja ohjelman sekä musiikkitarjonnan kera. Joulukuussa 
Naisjaosto järjesti taas perinteiset joulumyyjäiset 

 Tiedotustoimintaa on vetänyt Markku Ahti ja vuoden aikana on toimitettu seitsemän varsi-
naista jäsentiedotetta, joista kaksi toimitettiin kaikille jäsenille postilaatikkoon ja muut tiedot-
teet sähköpostitse niille, joiden sähköpostiosoite oli yhdistyksen tiedossa ja muille postilaatik-
koon. Näiden lisäksi sähköpostillisille jäsenille on väliajoin tiedotettu myös muista ajankohtai-
sista asioista ja teknisistä syistä johtuen myös varsinaiset jäsentiedotteet ovat olleet sähköpos-
tiversioina hieman laajempia. Vuoden ensimmäinen sekä kesäkuun alun jäsenkirje toimitettiin 
myös kaikkiin alueen ei-jäsen – talouksiin, joista yhdistyksen jäseneksi sitten liittyi melko run-
sas joukko. Toimikunta on kehittänyt edelleen kotisivuja sekä yhdistyksen Facebook-sivuja on 
aktiivisesti päivittänyt Brita Palmroth.  

 Kamerakerhotoiminta, vetäjänä Urpo Jalava, on toiminut koko vuoden erittäin aktiivisesti ko-
koontuen lyhyttä kesätaukoa lukuun ottamatta joka toinen viikko Mäkitupatalolla. Syyskau-
della kerhossa aloitti jo toinen uusi ryhmä. Kerho järjesti myös syksyllä ottamiensa valokuvien 
näyttelyn Mäkitupatalolla. 

 

3.Muu toiminta 
 Yhdistys laati ja lähetti lausunnon kaupungille yleisellä tasolla alueemme katu- ja puis-

toväylien ylläpidon kehittämisestä. Lausunnossa luvattiin toimittaa myöhemmin selkeitä 
täsmennyksiä, joita syksyn jäsenkyselyllä saatiin kerättyä. 

 

4. Avustukset, stipendit ja huomionosoitukset   
 Yhdistyksen edustajat, Tarja Mäkinen, Erja Karlsson ja Anne-Maija Koivisto, osallistui-

vat Huhkolan Omakotiyhdistyksen 65-vuotisjuhliin. 

 Osallistuttiin myös Ilpoisten Omakotiyhdistyksen 70-vuotisjuhlaan 

 Omakotitalkkarille Julia Kourulle sekä Monica Mattssonille annettiin pient läksiäislahja 
hänen lopettaessaan yhdistyksen omakotitalkkarina sekä Lars Ramstedtille joululahja. 

 Annettiin Vähä-Heikkilän koululle 150€ stipendeinä oppilaille jaettavaksi 

 Yhdistys on saanut Turun Kaupungilta yleisavustusta 500€ sekä 2000€ avustuksen 
Mäkitupatalon esteettömyysväylän parantamiseen. 

 
06-03-2018 

Hallitus 


