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Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry
toimintakertomus vuodelta 2018
Vuosi 2018 oli yhdistyksemme 109. toimintavuosi, yhdistys on perustettu v. 1909.
Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, niin
jäsenten kesken kuin myös päättäjien ja muiden toimijoiden 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 mukaisesti.

1. Yhdistys, luottamushenkilöt, hallinto ja talous
Jäsenet:


Yhdistyksessä oli vuoden alussa maksaneita jäseniä 378 kpl ja vuoden lopussa maksaneita jäseniä oli 422 kpl, joista kaksi kunniajäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut vuoden aikana merkittävästi (+11,6 %).

Hallitus ja kokoukset:





Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa pääosin yhdistyksen Mäkitupatalolla seuraavassa
kokoonpanossa puheenjohtaja Markku Ahti (kokouksissa läsnä 9½/10 kertaa), varapuheenjohtaja Pekka Nylund (10/10), joista yhdessä johti kokousta puheenjohtajana, sihteeri Urpo
Jalava (10/10), Leena Härmä (8/10), Antti Junninen (5/10), Mikko Ahola (8½/10), Tapio Koivisto (10/10), Pekka Lehto (10/10), Tarja Mäkinen (10/10), Anne-Maija Koivisto (10/10),
Kimmo Samuli (10/10), Camilla Grönqvist (8½/10) ja Erja Karlsson (6/10).
Rahastonhoitajana on toiminut hallituksen jäsen Anne-Maija Koivisto.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet varsinaisena Juhani Nummila ja varalla Heimo Valkama.

Jäsenkokoukset:




Sääntömääräisiä jäsenkokouksia oli kaksi, mitkä pidettiin yhdistyksen Mäkitupatalolla.
Kevätkokous 20.3.2018 ja kokouksen aluksi Anneli Sukari-Laivoranta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:stä kertoi jätehuoltoasioista pientaloasukkaan näkökulmasta. Yhdistys tarjosi myös
kokouskahvit ja kokouksen päätteeksi pienen iltapalan. Läsnä oli 24 yhdistyksen jäsentä.
Syyskokous 20.11.2018 ja kokouksen aluksi Martin apteekin apteekkari Juha Lammi kertoi
aiheesta Apteekki tänään ja huomenna. Läsnä oli 28 yhdistyksen jäsentä. Yhdistys tarjosi
aluksi kokouskahvit ja kokouksen päätteeksi pienen iltapalan.

Yhdistyksen edustajat TPK:n hallinnossa:



Johtokunnan varsinaisena jäsenenä on toiminut Markku Ahti. Varajäsenenä on toiminut
Pekka Nylund ja TPK:n sihteerinä on toiminut Tarja Mäkinen.
Vuosikokousedustajina ovat toimineet Heimo Valkama, Pekka Nylund, Camilla Grönqvist,
Kimmo Samuli, Erja Karlsson, Anne-Maija Koivisto ja Leena Härmä.

Mäkitupatalon vuokraustoiminta
Talon vuokrausta ovat hoitaneet Mikko ja Päivi Ahola. Vuokrausaste on ollut edellisvuoden tasolla.
Kaikkiaan vuokrauskertoja oli vuoden aikana hieman enemmän kuin edellisenä vuotena, mutta
vuokrausten painopiste on hieman siirtynyt viikonloppuvuokrauksista arki-iltojen vuokrauksiin,
mistä on ollut seurauksena hienoinen lasku vuokratuloissa. Tilaisuudet ovat olleet pääosin syntymäpäivä-, perhe- ym. juhlia sekä yhtiö- ym. kokouksia. Erilaisten yhdistysten ja Taloyhtiöiden kokoukset ovat lisääntyneet ja juuri ne ovat ajoittuneet arki-iltoihin.

Talous


Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut tilikauden aikana melko hyvä.

2


Tilikauden tappio oli 3.180,84 euroa poistojen jälkeen. Tappioon ovat olleet kokonaisvaikutteisina syinä mm. ennakoitua hieman kasvaneet kulut eri kohteissa sekä tulopuolen (vuokratulo
ja talonmiestuotto) hienoinen lasku sekä kaupungin avustusosuuksien poisjäänti.

2.Toiminta:
Naisjaosto, vetäjinään Riitta Moberg ja Tarja Mäkinen, on kokoontunut säännöllisesti joka toinen
keskiviikko paitsi kesäkuukausina ja Joulun-Uuden Vuoden aikana sekä järjestänyt joulumyyjäiset, mitkä onnistuivat yli odotusten. Naisjaosto on aloittanut historiajulkaisun tekoprojektin Jouni
Kallioniemen kanssa. Kirja tulee koostumaan yhdistyksen Mäkitupatalon rakentamisen dokumentoinnista, naisjaoston toiminnasta 1980-luvulta tähän päivään sekä myös koko yhdistyksen toiminnan kuvaamisesta viimeisen kuluneen 10 vuoden ajalta. Kirja liittyy tulevan vuoden yhdistyksen 110-vuotiseen juhlaan.
Talo- ja omakotitalkkaritoimintaa, ovat vetäneet ja toimineet myös talkkarin esimiehinä Tapio
Koivisto ja Antti Junninen, jotka ovat suunnitelleet ja kehittäneet Omakotitalkkari- ja Mäkitupatalon toimintoja erittäin aktiivisesti mm. seuraavasti:
 Talon korjauksina on tehty ylläpitohuoltotoimenpiteitä, mm. eteisaulan ja wc-tilojen valaistuksen uusiminen ulkoportaiden ja terassin pintojen korjaus ja laatoitus molemmilla sisääntuloovilla sekä miesten wc-tilan lattialaatoitus uusittu, parannettu talon ovikellotoimintaa. Keittiöön hankittiin uusi liesi sekä uusittu ruokailuvälineistöä.
 Mäkitupatalon Joulu- ja talvivalaistus toteutettiin kuluneena myös vuonna jo neljättä kertaa ja
hankittiin myös kestojoulukuusi valoineen Mäkitupatalon sisälle.
 Omakotitalkkaritoiminta jatkui koko vuoden ja tänä aikana yhdistyksemme omakotitalkkareina ovat toimineet Lars Ramstedt, Monica Mattsson ja Hans Abrahamsson. Toiminta on kehittynyt tasaisesti ja tilatut työtehtävät ovat vaihdelleet laidasta laitaan ja lisäksi myös kotisiivousapua on käytetty enenevässä määrin, osan vuotta yhdistyksellä oli kaksi talkkaria kerrallaan. Omakotitalkkarit ovat hoitaneet myös Mäkitupatalon sisäsiivoukset sekä ulkoalueen
puhtaanapidon, lumenluonnin ja ruohonleikkuun. Yhdistys on hoitanut omakotitalkkaritoimintaa omin voimin TE-toimiston kanssa itse ja anonut omakoti-talkkaritoiminnalle ELY-keskukselta palkkatukea vuoden.
Ympäristötoimintaa on vetänyt Pekka Nylund ja työryhmä on kokoontunut muutamia kertoja
vuoden aikana tarpeen mukaan käsittelemään alueella tapahtuvia kaavoitus- ja liikennesuunnitelmia. Toimikunta oli aktiivisesti keskusteluyhteyksissä kaavoittajiin sekä kaupungin päättäjiin,
ennen kaikkea kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakuntaan sekä kaupungin ympäristötoimen
johtoon. Myös naapuriyhdistysten kanssa on ollut tiivis yhteistyö mm. tulossa olevien suurten
kaavoitushankkeiden osalta. Alueemme useita erilaisia ympäristö-, kaavoitus- ja liikennehankkeita käsittelemään perustettiin asiakohtaisia työryhmiä. Muutamista asioista oli jäsenille myös
tiedotus-/keskustelutilaisuus.
 Alkuvuodesta todettiin, että jätteiden kierrätyspisteet ovat alueeltamme vähenemässä, mm.
Majakkarannan piste lopetettiin. Rinki Oy perusti Kupittaan Citymarketin parkkipaikalle
Kurjenmäenkadun puoleiseen päähän uuden kierrätyspisteen, jossa on myös muovikierrätys.
 Tehtiin muistutus Purokadun matkaviestintätukiaseman sijoituspaikasta. Telia sai kuitenkin
luvan rakentaa sen Purokadun puistoon. Myös Korppolaismäen louhinnasta tehtiin muistutus
kaupungille ja siitä oli tiedotustilaisuus Mäkitupatalolla. Fölin runkolinjastosuunnitelmasta
annettiin lausunto, kuten myöskin kaupungin yleiskaavaluonnoksesta 2029 työryhmän valmistelema lausunto lähetettiin kaupungille ja samoin tehdyn liikenne- ja puistoväyläkyselyn
pohjalta toimitettiin kaupungille korjausehdotuslista. Yhdistys teki myös aloitteen rakettien
ampumakiellon laajentamiseksi Korppolaismäkeen ja Tonttumäkeen.
 Fleminginpuisto/Tonttumäki ja Korpilahdentie/Vähäheikkiläntie olivat esillä koko vuoden,
mutta kaavoitus siirtyi kuitenkin tulevaisuuteen. Kolmas iso kaavoitushanke, Kasarmi/Pihlajaniemi lähti loppuvuodesta eteenpäin ja kaavoitus alkaa v. 2019.
 Vähäheikkiläntie 37 kaavasta tehdyn valituksen Hallinto-Oikeus hyväksyi, mutta Korkein Hallinto-Oikeus kumosi HO:n päätöksen ja palautti sen muilta osin uudelleen HO:n käsittelyyn.
 Lidl sai luvan rakentaa liikekiinteistön ostamalleen Vähäheikkiläntie 58 tontille ja Turku Energia ja Telia aloittivat Puistomäessä sähköverkon ja valokuituverkon maakaapeloinnin.
 Yhdistys osallistui taas jokavuotiseen Naapuripalaveriin, minkä tänä vuonna järjesti Ispoisten
Omakotiyhdistys Ispoisten kartanossa. Paikalla edustettuina olivat Mäkitupalaisten lisäksi
Martinrantaseura, Puistomäen omakotiyhdistys, Ispoisten omakotiyhdistys ja Uittamon Meripuistoseura. Turun Asemiesomakotiyhdistys ja Peltola-Haritun omakotiyhdistys, kutsuttuna
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olivat myös Ojarinteen omakotiyhdistys ja Hirvensaloseura, Hivensalon omakotiyhdistys ja Uittamon Huvilanomistajain yhdistys, mutta heiltä ei ollut tällä kertaa edustajia paikalla. Tilaisuudessa pyrittiin myös kartoittamaan kaikkia yhteistyömahdollisuuksia ja keskusteltiin koko
Hirvensalon liikenteestä eri vaihtoehdoin.
Ohjelmatoimintaa ovat vetäneet Leena Härmä, Anne-Maija Koivisto ja Tarja Mäkinen sekä retkija teatteritoimintaa myös Touko Kanerva. Ohjelmatarjonta on ollut koko vuoden erittäin monipuolista ja osallistujamäärät ovat vaihdelleet.
 Erilaisia konsertti- ja teatteritilaisuuksia on ollut vuoden aikana 5kpl, muita retkiä 2kpl, viikoittainen vesijumppavuoro kiinnosti myös jäsenistöä. Samoin joulukuussa alkanut Rentoutuspiirin kokoontumisryhmä täyttyi nopeasti kiinnostuneista.
 Perinteinen Talvipäivätapahtuma helmikuussa oli taas menestys kuten myös syksyllä pitokokki Mikko Aholan ja K-kauppias Anni Puhakan vetämät kaksi lasten kokkauskurssiakin.
 Kummipuistotoiminta jatkui myös hienosti aktiivisten koollekutsujien ansiosta
 Järjestettiin myös kaksi tietokoneen käytön aloituskurssia, mikä kiinnosti jäseniä ja jatkoa toivottiin
 Syyskaudella järjestettiin kaksi jäseniltaa, joista ensimmäisenä oli Rauno Lahtisen esitelmä
Punainen Turku vuonna 1918 ja toisena oli Raimo Erkkilän pitämä Turvallisuusilta.
 Näyttelytoimintana syksyllä oli yhteisnäyttelynä Kamerakerhon hieno valokuvanäyttely ja jäsenten Harraste-esineiden näyttely.
 Joulukuussa olivat vuorossa Puurojuhla sekä Naisjaoston perinteiset joulumyyjäiset
Tiedotustoimintaa ovat hoitaneet Markku Ahti, Urpo Jalava sekä Camilla Grönqvist. Vuoden aikana on toimitettu seitsemän varsinaista jäsentiedotetta, joista kaksi toimitettiin kaikille jäsenille
ja lisäksi kaikkiin alueen talouksiin postilaatikkoon ja muut tiedotteet sähköpostitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli yhdistyksen tiedossa ja muille postilaatikkoon. Näiden lisäksi
sähköpostillisille jäsenille on väliajoin tiedotettu myös muista ajankohtaisista asioista ja teknisistä
syistä johtuen myös varsinaiset jäsentiedotteet ovat olleet sähköpostiversioina hieman laajempia.
Toimikunta uudisti kotisivut kokonaan uudelle alustalle ja yhdistyksen Facebook-sivuja ovat päivittäneet Camilla Grönqvist ja Brita Palmroth.
Kamerakerhotoiminnan Vähä-Heikkilän Kamerat, vetäjänä on toiminut Urpo Jalava. Kerhon toiminta oli säännöllistä ja aktiivista. Kerhon toiminnan tarkoituksena on kerätä alueen valokuvausta harrastavia ihmisiä yhteen sekä kehittää ja pitää yllä valokuvausharrastusta. Vuosi 2018
oli kerhon kolmas toimintavuosi ja toiminta on löytänyt oman linjansa. Kerho kokoontui kesätaukoa lukuun ottamatta keskimäärin joka kolmas viikko, yhteensä 12 kertaa. Tapaamisiin osallistui
keskimäärin 10 henkilöä. Kuvaustoiminta oli varsin aktiivista, ennen kutakin tapaamista toteutettiin pieni kuvausprojekti, jonka tuloksia katseltiin ja arvioitiin kussakin tapaamisessa. Lisäksi alkukesällä tehtiin kuvausretki Ruissalon Kuuvannokkaan. Kamerakerho toimi yhdistyksen luontokuvauskilpailun tuomaristona syksyllä. Loppuvuodesta kerho järjesti valokuvanäyttelyn, jolloin
esillä oli 30 valokuvaa kymmeneltä kuvaajalta. Kävijöitä näyttelyssä oli arviolta n. 100.

3. Avustukset, stipendit ja huomionosoitukset





Yhdistyksen edustajat osallistuivat syksyllä TPK:n 70-vuotisjuhliin.
Omakotitalkkari Lars Ramstedtille annettiin pieni läksiäislahja hänen lopettaessaan yhdistyksen omakotitalkkarina sekä Hans Abrahamssonille joululahja.
Annettiin Vähä-Heikkilän koululle 150€ stipendeinä oppilaille jaettavaksi
Yhdistys on saanut Turun Kaupungilta kohdeavustusta 1000€ Mäkitupatalon ulkoportaiden
kunnostukseen.
19-03-2019

Hallitus

