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Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry
toimintakertomus vuodelta 2019
Vuosi 2019 oli yhdistyksemme 110. toimintavuosi, yhdistys on perustettu v. 1909.
Yhdistyksen tarkoituksena on koota ja yhdistää alueen ihmisiä, jotta paikallinen elämä tulisi viihtyisämmäksi ja asukkaiden
ääni kuuluisi paremmin. Yhdistys rakentaa aktiivista alueyhteisöä sekä valvoo asukkaiden ja alueen etuja. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on toiminut vuoden aikana seuraavan kertomuksen
mukaisesti.

1. Yhdistys, luottamushenkilöt, hallinto ja talous
Jäsenet
•

Yhdistyksessä oli vuoden alussa maksaneita jäseniä 422 kpl ja vuoden lopussa maksaneita jäseniä oli 462 kpl,
joista yksi kunniajäsen. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut vuoden aikana merkittävästi.

Hallitus ja kokoukset
•

•
•

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa pääosin yhdistyksen Mäkitupatalolla seuraavassa kokoonpanossa:
puheenjohtaja Markku Ahti, varapuheenjohtaja Pekka Nylund, sihteeri Urpo Jalava, Leena Härmä, Antti Junninen, Mikko Ahola, Tapio Koivisto, Tarja Mäkinen, Anne-Maija Koivisto, Brita Palmroth, Iiro Mantere-Meriluoto, Henri Tuominen ja Camilla Grönqvist.
Rahastonhoitajana on toiminut hallituksen jäsen Anne-Maija Koivisto.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet varsinaisena Juhani Nummila ja varalla Marja-Leena Sivuranta.

Jäsenkokoukset

Sääntömääräisiä jäsenkokouksia oli kaksi, mitkä pidettiin yhdistyksen Mäkitupatalolla.
•

Kevätkokous pidettiin 25.3.2019 ja kokouksen aluksi Telian edustajat esittelivät alueella käynnissä olevaa
valokuidun rakentamishanketta ja asiasta käytiin keskustelua. Yhdistys tarjosi kokouskahvit ja kokouksen
päätteeksi pienen iltapalan. Läsnä oli 51 yhdistyksen jäsentä.

•

Syyskokous pidettiin 25.11.2019 ja Retcu Oy:n edustajat kertoivat pientaloasukkaan tarvitsemien työkalujen
ja vapaa-ajan- sekä lastentarvikkeiden ym. vuokrausmahdollisuudesta. He tarjosivat kokouskahvit. Läsnä oli
23 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen edustajat TPK:n hallinnossa
•

Johtokunnan varsinaisena jäsenenä on toiminut Pekka Nylund. Varajäsenenä on toiminut Markku Ahti ja
TPK:n sihteerinä on toiminut Tarja Mäkinen.

•

Vuosikokousedustajina ovat toimineet Antti Paajanen, Heimo Valkama, Risto Niinivirta, Seppo Savolainen,
Brita Palmroth, Henri Tuominen, Pekka Nylund, Anne-Maija Koivisto ja Leena Härmä.

Mäkitupatalon vuokraustoiminta
•

Mäkitupatalon vuokrausta ovat hoitaneet Mikko ja Päivi Ahola. Vuokrauksia on melko tasaisesti sekä viikolla
että viikonvaihteissa. Pääosin tilaisuudet ovat kokouksia, perhejuhlia (häät, syntymäpäivät, muistotilaisuudet
ym.) sekä yritysten ja yhteisöjen juhlia.
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Talous
•
•

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut tilikauden aikana hyvä. Tilikauden tappiollinen tulos 2.019,56
oli suunnilleen talousarvion (2.920,-) mukainen. Yhdistyksellä ei ole pitkäaikaista velkaa ja lyhytaikaiset
velat on maksettu tammikuun 2020 aikana.
Uudeksi kirjanpitäjäksi valittiin 1.1.2020 lähtien Tilidea Oy Tarja Lehtinen.

2. Toiminta
Naisjaosto, vetäjänään Tarja Mäkinen, teetti ja kustansi Jouni Kallioniemen kirjoittaman kirjan Mäkitupalaistalon
rakentamisvaiheista, Naisten vuosikymmenien toiminnasta sekä koko yhdistyksen toiminnasta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Kirja julkaistiin yhdistyksen vuosijuhlassa. Naisten Kevätjuhlaa vietettiin ravintola Juliniassa.
Syksyllä tutustuttiin Brinkkalan talossa Martta-nukke näyttelyyn, ja sen jälkeen katsastettiin Wiklund'in uusi kattoterassi kahvin merkeissä. Jouluna pidettiin jälleen perinteiset joulumyyjäiset, mikä keräsi paljon kävijöitä.
Talo- ja omakotitalkkaritoimintaa, ovat vetäneet ja toimineet myös talkkarin esimiehinä Tapio Koivisto ja Antti
Junninen.
•

Omakotitalkkaritoiminta Talotoimikunta on jatkanut talon yleiskunnossapitoa. Lisäksi kuluneen vuoden aikana on hankittu ja asennettu äänentoistojärjestelmä, asennettu uusi valaistus ja uudistettu palovaroitinjärjestelmä. Mäkitupatalo sai uuden verkkoyhteyden, DNA:n 150 Mb.

•

Omakotitalkkaritoiminta jatkui edelleen ja vuoden aikana talkkareina on toiminut neljä henkilöä.

Ympäristö, kaavoitus ja liikenne
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Työryhmän vetäjänä on toiminut Pekka Nylund ja jäseninä Markku Ahti ja Camilla Grönqvist, joka joutui valitettavasti lopettamaan kesällä, paikkakunnalta muuton takia. Työryhmä kokoontui tai oli muulla tavoin toisiinsa yhteydessä aina kun hiottiin kannanottoja tai lausuntoja ympäristö-, kaavoitus- tai liikenneasioista. Pidimme yhteyttä kaavoittajiin, ympäristölautakuntaan ja ympäristötoimeen. Merkittäviä alullaan olevia, mutta
keskeneräisiä asioita oli mm. Kaupungin yleiskaavaluonnos 2029, Fölin runkolinjasuunnitelma ja Pihlajaniemen kaavoitus. Näissä asioissa tehtiin paljon yhteistyötä ja pidettiin kokouksia naapuriyhdistysten kanssa.
28.1. annoimme lausunnon Turun yleiskaava 2029-luonnoksesta.
Urbanity Oy ja Turun kaupunki järjesti 28.2. Kasarmialueen ja Pihlajaniemen kaavoitusta käsittelevän tilaisuuden Braheskolanissa.
11.3. lähetimme kaupungille “Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen mielipide kaavan valmistelusta”. Kyseessä oli Heikkilän kasarmialue, nyt työnimenä on Pihlajaniemi.
Alkuvuodesta 4.3. meillä oli alueemme kaavoitus- ja suunnittelutilaisuus naapuriyhdistysten hallitusten
kanssa. Heti perään 7.3. pidettiin kaikille alueen asukkaille tarkoitettu kaavoitusta koskeva keskustelu- ja asukastilaisuus, jossa kaupungin edustajat olivat kertomassa ja vastailemassa asukkaiden kysymyksiin.
Teimme kaupungin liikuntatoimistolle 2.6. kirjallisen huomautuksen Vähäheikkilän urheilukentän Valtaojantien puolelta rakentamatta jääneestä aidasta. Se luvattiin rakentaa ja valmistuikin joulukuussa.
Mäkitupatalon pihalle saatiin istutuslaatikot ja multaa.
10.9. Mäkitupatalolla oli Martinranta- ja Turku-seuran järjestämä asukastilaisuus Föli Runkolinjasuunnitelmista.
Kaupungin ympäristötoimiala järjesti 11.9. Vierailukeskus Joessa tilaisuuden Pihlajaniemen suunnittelusta.
Arkkitehtitoimisto Gehlin David Simin esitelmän jälkeen tutustuttiin suunnitelmiin.
Ojarinteeseen laitettiin loppuvuodesta liikenteen nopeuden valvontataulu.
Vähäheikkiläntie 37 uusi valitus on edelleen KHO:ssa.
Yhdistyksen aloitteesta Kunnaskadun ja -aukion asfaltointi Puistomäessä valmistui lokakuun lopussa.
Turku-Energia purki vuoden mittaan useista paikoista alueeltamme ilmajohdot ja siirtyi maakaapelointiin.
Yritimme vaikuttaa aktiivisesti aina Telian pääjohtajaa myöden liittymismaksujen tasapuolisuuden puolesta.
Samassa yhteydessä Telia purki vanhat kuparijohdot pois ja korvasi ne vaihtelevasti joillain alueilla valokaapeleilla ja jossain tarjottiin jotain muita vaihtoehtoja.
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•
•

Tonttumäki/Fleminginpuiston kaava oli koko vuoden pysähdyksissä. Asiaan palataan 2022?
Kaupungin yleiskaavaluonnos 2029, Fölin runkolinjasuunnitelma ja Pihlajaniemen kaavoitus ovat kaikki sen
suuruusluokan asioita, että ne tulevat työllistämään Mäkitupalaisia lähivuodet.

Ohjelmatoimintaa ovat vetäneet Leena Härmä, Anne-Maija Koivisto ja Tarja Mäkinen sekä retki-ja teatteritoimintaa myös Touko Kanerva.
• Erilaisia konsertti- ja teatteritilaisuuksia on ollut vuoden aikana 7 kpl, muita retkiä 1 kpl
• viikoittainen vesijumppavuoro jatkui
• Tammikuun 23. päivä oli kevään ensimmäinen jäsenilta, aiheena oli Markku Jokisipilän esitys Hitlerin Koplasta
• 10.helmikuuta oli koko perheen Talvipäivätapahtuma
• Keväällä järjestettiin viinikurssi, joka kokoontui kolme kertaa (6.2., 6.3. ja 10.4.)
• 25.huhtikuuta oli kevään toinen jäsenilta, teemana oli puutarhanhoito
• 9. toukokuuta toteutettiin Vähä-Heikkilän koulun kulttuurikävely
• 17.syyskuuta oli syksyn jäsenilta, aiheena oli aurinkopaneelit- ja ilmalämpöpumput
• 25. lokakuuta vietimme yhdistyksen 110-vuotisjuhlaa
• 16. joulukuuta vietettiin Puurojuhlaa.
Tiedotustoimintaa ovat hoitaneet Markku Ahti, Urpo Jalava, Camilla Grönqvist ja Brita Palmroth. Tiedotustoimintaa on hoidettu jäsen- ja muilla tiedotteilla niin paperi- että sähköisillä versioilla. Tiedotteita on jaettu postilaatikkokantona sähköpostittomille jäsenille, Mäkitupatalon ja K-Marketin ilmoitustauluilla, sähköpostilla sekä yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa.
Valokuvakerho Vähä-Heikkilän kamerat on toiminut neljä vuotta, vetäjänään Urpo Jalava. Kerhon tarkoituksena
on koota alueen valokuvauksen harrastajia yhteen, pitää harrastusta yllä ja tarjota uusia ideoita harrastajille
oman kuvaamisensa parantamiseksi. Kerho on järjestänyt vuoden 2019 aikana 11 tapaamista, joissa on käsitelty
valokuvauksen eri teemoja ja aiheita sekä katsottu ja arvioitu valokuvia. Lisäksi kesäkuussa järjestettiin kuvausretki Liedon Nautelankoskelle. Kerho järjesti vuosittaisen valokuvanäyttelynsä 14.-17.11.2019. Näyttelyssä oli
esillä kuvia kymmeneltä kuvaajalta. Näyttelyn palaute oli kiittävää ja näyttelykuvat lienevätkin vuosi vuodelta aikaisempia parempia.
Yhdistyksen kärkihankkeita olivat jäsenvuorovaikutuksen sekä Mäkitupatalon kehittäminen.
Jäsenvuorovaikutuksen lisäämiseksi yhdistyksen kotisivuille avattiin keskustelualusta, jossa jäsenet saavat keskustella ja laittaa omia ilmoituksiaan.
Muuta toimintaa
• Päivitettiin yhdistyksen säännöt
• Saimme yhdistykselle oman ilmoitustaulun Kupittaankadun K-Markettiin
• Hallitustyöskentelyssä otimme käyttöön Google Driven ja Vuosikellon
• Turun kaupungin esteettömyyskoordinaattori kävi tarkastamassa Mäkitupatalon esteettömyyden, ja saimme
lausunnon, että Mäkitupatalo ei ole esteetön.

3. Avustukset, stipendit ja huomionosoitukset
•
•
•

Varapuheenjohtaja Pekka Nylund osallistui yhdistyksen edustajana Hirvensalon omakotiyhdistyksen 80-vuotisjuhlaan. Pekka Nylund sekä hallituksen jäsen Mikko Ahola osallistuivat yhdistyksen edustajina TPK:n puheenjohtaja Seppo Lehtisen 70-vuotis syntymäpäiväjuhliin.
Annettiin Vähä-Heikkilän koululle 150 € oppilaiden stipendejä varten
Yhdistys on saanut Turun kaupungilta kohdeavustusta 2250 € Mäkitupatalon salin kattovalaistuksen uusimiseen sekä äänentoistolaitteiden hankintaan sekä TPK:lta 550 € Naisjaoston teettämään historiikkiteokseen.
03-03-2020

Hallitus

