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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa
heidän yleisiä ja paikallisia etujaan, edistää heidän asumiseen ja yhteisöllisyyteen liittyviä
harrastuksiaan, tehdä kotiseututyötä, huolehtia alueen viihtyvyydestä ja seurata aktiivisesti aluetta
koskevia kaavoitus- ja liikennesuunnittelukysymyksiä. Yhdistys toimii myös yhdyslinkkinä ja
aktiivisena toimijana Turun kaupungin, päättäjien sekä muiden toimijoiden suuntaan.
Pyrkimyksenä on säilyttää alueemme viihtyisä ja kestävä asuinympäristö ottaen huomioon tämän
päivän kehityksen tarpeen. Tavoitteena on myös pysyä kuitenkin uudessa kehityksessä mukana ja
olla kaikkien osapuolten kanssa rakentavassa yhteistyössä kehittämässä aluettamme.
Yhdistyksen täyttäessä vuonna 2019 110 vuotta juhlistetaan merkkivuotta asiaankuuluvalla tavalla.
Juhlavuoden kunniaksi täydennetään myös yhdistyksen historiakirjoitusta viimeksi kuluneen 10
vuoden osalta yhdessä Naisjaoston historiajulkaisussa.
Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys pyrkii
 valvomaan ja puolustamaan yhdistyksen jäsenten etuja aluettamme koskevissa asioissa,
jotka liittyvät kaavoitukseen, rakentamiseen, liikennejärjestelyihin, infrastruktuuriin ja
ympäristöasioihin sekä näissä asioissa yhteistyöhön virka- ja luottamusmiesten sekä muiden
tahojen kanssa.
 hoitamaan yhdistyksen sääntöjen mukaiset tehtävät vuosikokouksineen
toimintasuunnitelman mukaan.
 kehittämään mahdollista alueellista yhteistyötä muiden asukasyhdistysten ja järjestöjen, ja
myöskin esimerkiksi TPK:n ja Turkuseuran kanssa.
 huomioimaan lapsiperheet toiminnassa entistäkin paremmin, ja että sitä kautta saataisiin
nuorempaa sukupolvea aktiivisemmin mukaan yhteisön toiminnan kehittämiseen.
 kehittämään yhdistyksemme toimintaa jäsenistöltä tulevien ehdotusten ja kannanottojen
pohjalta sekä järjestämällä erilaisia harrastepiirejä, esitelmätilaisuuksia, tapahtumia ja
näyttelyitä yms. vastaavaa omalla Mäkitupatalolla sekä vierailuja ja matkoja kiinnostaviin
kohteisiin.
 hoitamaan Mäkitupatalon vuokraukset ja kunnossapito pääosin talkoovoimin
mahdollisuuksien mukaan, jotta saamme taloon kohdistuvat kiinteät ja juoksevat maksut ja
velvoitteet hoidettua sopimusten mukaisesti.
 saamaan lisää alueen asukkaita jäseniksi jotta kaikki alueen asukkaat voisivat kokea
kuuluvansa yhteisöön, ja lisäksi yhdistyksen painoarvo lisääntyy jäsenmäärän kasvaessa.
 saamaan entistä enemmän jäsenten sähköpostiosoitteita rekisteriimme tiedonjakelumme
parantamiseksi.
 kehittämään ja monipuolistamaan yhdistyksen tiedotustoimintaa käyttäen enemmän
sähköistä tiedotusta mm. Facebook, kotisivut ja sähköpostit sekä myös
laatikkokantotiedotuksen monipuolistamisella.
 järjestämään tietokoneiden käytön alkeiskoulutuksen jokaisen omilla koneilla niin, että sen
jälkeen mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen pystyisi omatoimisesti hoitamaan
sähköpostiliikennettään sekä omat pankkiasiointinsa tietokoneen välityksellä.




kehittämään mahdollisuuksien mukaan omakotitalkkaritoimintaa entisestään, millä
edesautetaan mm. ikääntyvien jäsenten mahdollisuuksia asua pidempään kotonaan.
hoitamaan yhdistyksen varoja sekä omaisuutta vastuullisesti.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen helpottamiseksi määritellään vuoden 2019
erityisiksi painopistealueiksi mm. Jäsenkyselyn avulla toiminnan kehittäminen, jäsenistön
kanssa käytävän vuorovaikutuksen kehittäminen ja Mäkitupatalon toiminnan kehittäminen.
Muut toiminnan keskiössä olevat alueet ovat mm. harraste-, yhteisöllisyys- ja jaksamisasiat,
ympäristöasiat, yhdistyksen ohjelmatoiminta, Mäkitupataloon ja omakotitalkkareihin liittyvät
asiat sekä tiedottamisasiat.







Jäsenkyselyllä selvitetään jäsenten toiveet yhdistyksen toiminnan kehittämisen
suuntaviivoille lähiajalle sekä pidemmälle tulevaisuuden ajalle. Tavoitteena on helpoilla ja
kiinnostavilla kysymyksiä ylittää ainakin viimekertaisen kyselyn 28,16 %:n vastaus- %.
Vuorovaikutuksen kehittämisessä jäsenistön suuntaan tärkeässä roolissa ovat mm.
kaavoitus- ja liikennekysymykset, joihin tavoitteena on saada jäsenistöltä aktiivista
palautekommentointia. Myös hallituksen ja koko yhdistyksen toiminnan tutummaksi
tekeminen on tavoitteena mm. uusien jäsenten tutustumispaketilla ja tutustumisilloilla.
Mäkitupatalon toiminnan kehittämisessä jäsenten omaksi olohuoneeksi pyritään
käyttämään hyväksi mm. naisjaosta, valokuvakerhoa sekä muita vapaaehtoisia päivystäjiä.
Talolla pyritään kehittämään erilaisia tapahtumia, musiikki- ja tarinailtoja sekä muuten vain
vapaata seurustelua sekä erilaisia ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia. Mahdollisuuksien
mukaan hankitaan erilaisia harrastustoimintaan liittyviä tarvikkeita. Toimintaa kehitetään
mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan.
Harraste- yhteisöllisyystoimintaa pyrimme kehittämään entisestään. Tavoitteena ovat mm.
alueemme ikääntyvän väestön syrjäytymisen ehkäisy sekä koko alueen yhteisöllisyyden ja
hyvinvoinnin ja jaksamisen lisääminen. Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestämme:
o Kuluvan vuoden 2018 tapaan tietokoneen käytön alkeiskursseja, jotta
mahdollisimman moni pysyisi mukana digitaalisen ympäristön kehityksessä ja että
kaikki pysyisivät yhdenvertaisina yhteisömme jäseninä.
o Jatkamme edelleen Kamerakerhon positiivisesti kehittynyttä toimintaa, millä
pyrimme kehittämään yhteisöllisyyttä alueen väestön keskuudessa ja innovoimaan
jäsenistöä monenlaiseen toimintaan.
o Aloitamme henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin, jaksamisen ja stressinhallinnan
lisäämiseen tähtäävät Rentoutuspiirin ohjatut kokoontumiset. Harjoitteissa käytetään
apuna mm. joogaliikkeitä, hengitysharjoitteita ja ohjattuja rentoutumisharjoitteita.
o Naisjaostotoiminta, mikä on toiminut yhdistyksessä jo vuosikymmeniä aktiivisesti ja
täysin itsenäisesti. Jaoston toiminta ylläpitää ja kehittää yhteisöllisyyttä sekä
virikkeellisyyttä alueen naisille, niin nuorille kuin varttuneemmillekin. Jaosto
järjestää monenlaista toimintaa myös koko jäsenistölle, mm. erilaisia myyjäisiä ja
näyttelyitä sekä naisjaoston jäsenet ovat yleensä mukana järjestelyissä monissa
yhdistyksen ohjelmatapahtumissa, millä saavutetaan yhteisöllisyyden tunteen
lisäämistä.



Ympäristötoiminnassa seuraamme alueella tapahtuvia kaavoituksia ja liikennejärjestelyjä
sekä kaikkia muitakin ympäristöömme vaikuttavia suunnitelmia ja laadimme esityksiä ja
mahdollisia kannanottoja niihin. Teemme ehdotuksia alueen liikennejärjestelyjen
parantamisesta sekä puistojen ja kevyen liikenteen ja jalankulun väylien kehittämisestä ja
myöskin kaavoitukseen liittyviä lausuntoja. Järjestämme tarpeen mukaan jäsenistölle
keskustelutilaisuuksia ympäristöön liittyvistä kysymyksistä sekä toimimme myös aktiivisesti
kaupungin ja päättäjien kanssa kuten myös muiden lähialueen asukasyhdistysten kanssa
yhteistyössä.



Ohjelmatoiminnassa keskitymme suunnittelemaan jäsenistölle tarjottavia kiinnostavia ja
ajankohtaisia ohjelmatapahtumia ja vierailukohteita. Tapahtumien toteutuksessa koko
hallitus pyrkii toimimaan aktiivisesti talkooperiaatteella sekä jäsenistöllä olevaa osaamista

hyödyntäen. Pyrimme myös koko ajan kartoittamaan jäsenistön toiveita mahdollisista
ohjelmatapahtumista ja kiinnostuksen kohteista.


Talo- ja talkkaritoiminnassa keskitymme huolehtimaan talkkaritoiminnan avulla
jäsenistömme avun tarpeista koti- ja pihapiirien askareissa sekä Mäkitupatalon yleisestä
kunnossapidosta, siisteydestä, järjestyksestä. Huolehdimme myös talon vuokraustoiminnasta
sekä suunnittelemme ja kartoitamme tarvittavia investointi- ja korjaustoimenpiteitä.
Vastuuhenkilö organisoi ensisijaisesti käytännössä myös yhdistyksen
omakotitalkkaritoimintaa ja toimii omakotitalkkarin esimiehenä. Talon vuokraukseen ja
siihen liittyviä kysymyksiä hoitaa oma vuokraustoiminnan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöt ja
hallitus yhdessä selvittävät erilaisia mahdollisia toimenpiteitä Mäkitupatalon käyttöasteen
kasvattamiseksi, jotta talon kiinteät ja muuttuvat kulut saadaan katettua.



Tiedotustoimintaa pyrimme kehittämään ja monipuolistamaan jäsenistölle ja sitä kautta
saamaan jäsenistö tuntemaan yhdistys entistä paremmin omakseen. Tiedotuksella pyrimme
pitämään jäsenistön entistä paremmin ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta ja sitä kautta
myös aktivoimaan jäsenistöä mukaan toimintaan sekä saamaan uusia jäseniä yhdistykseen.
Tiedottamisen, kotiseututyön ja pientaloasukkaiden yhteisöllisyyttä parantamaan
yhdistyksen tarkoituksena on tilata myös vuodeksi 2019 Turun Omakotilehden kaikille
jäsenille.



Talouden hoidossa ohjenuorana toimii erillisessä talousarviossa esitetty suunnitelma.
Yhdistyksen pääasialliset tulonlähteet ovat jäsenmaksutulot sekä Mäkitupatalon
vuokraustoiminnasta tulevat tulot, mitkä kohdistuvat pääasiassa talosta aiheutuviin
kustannuksiin. Yhdistys jatkaa vastuullista talouden hoitoa.

Hallitus kokonaisuudessaan ja kaikki eri painopistealueiden vastuuhenkilöt toimivat tiiviissä ja
hyvässä yhteistyössä keskenään kaikissa tehtävissään.
Jäsenistöltä yhdistys odottaa ennen kaikkea monipuolisia ehdotuksia toimintaan sekä aktiivisuutta
yhteiseksi hyväksi.
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