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Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry
toimintakertomus vuodelta 2020
Vuosi 2020 oli yhdistyksemme 111. 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 2019 lopussa maksaneita jäseniä 463 kpl ja vuoden 2020 lopussa 446 kpl.
Lisäksi yhdistyksessä on yksi kunniajäsen.

Hallitus ja kokoukset





Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa, joista seitsemän kertaa yhdistyksen Mäkitupatalolla sekä kaksi kertaa etänä Teamsin välityksellä seuraavassa kokoonpanossa:
puheenjohtaja Brita Palmroth, varapuheenjohtaja Pekka Nylund, sihteeri Urpo Jalava, varasihteeri
Leena Härmä, Mikko Ahola, Jaana Grönberg, Antti Junninen, Tapio Koivisto, Anne-Maija Koivisto, Iiro Mantere-Meriluoto, Tarja Mäkinen, Tina Salminen ja Henri Tuominen. Alkuvuoden ajan hallituksessa mukana ollut Tina Salminen joutui valitettavasti muuttuneiden työkuvioidensa vuoksi eroamaan hallituksesta. Eroilmoitus hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 25.5.2020.
Taloudenhoitajana on toiminut hallituksen jäsen Tarja Mäkinen.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet varsinaisena Juhani Nummila ja varalla Marja-Leena Sivuranta.

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


Kevätkokous sekä Syyskokous pidettiin 11.11.2020. Covid-19 pandemiasta johtuen kevätkokous
siirrettiin pidettäväksi keväältä syksyyn. Terveysturvallisuussyistä emme järjestäneet mitään esiohjelmaa emmekä tarjonneet kokouskahveja tai muuta tarjoiluja. Läsnä oli 11 osallistujaa.

Yhdistyksen edustajat TPK:n hallinnossa



Johtokunnan varsinaisena jäsenenä on toiminut Pekka Nylund. Varajäsenenä on toiminut Mikko
Ahola ja TPK:n sihteerinä on toiminut Tarja Mäkinen.
Vuosikokousedustajina ovat toimineet Jaana Grönberg , Leena Härmä, Pekka Nylund , Antti Paajanen, Brita Palmroth, Henri Tuominen ja Heimo Valkama.
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Mäkitupatalon vuokraustoiminta




Mäkitupatalon vuokraustoimintaa ovat hoitaneet Päivi ja Mikko Ahola. Vuokrausaste on Covid-19
pandemian vuoksi ollut vaihteleva muuttuvien säädösten puitteissa. Tehtyjä varauksia peruttiin
maaliskuun puolen välin jälkeen toukokuun loppuun saakka. Kesäkuussa oli runsaasti asuntoosakeyhtiöiden kokouksia. Loppukesällä vietettiin viikonloppuisin perhejuhlia ja syksy oli tavanomainen, mutta joulukuussa peruttiin paljon varauksia. Muutamia kokouksia ehdittiin kuitenkin pitää ennen vuodenvaihdetta.
Laskutuksessa siirryttiin FloMembersin kautta lähetettäviin laskuihin.

Talous




Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut Covid-19 pandemiasta huolimatta tilikauden aikana hyvä.
Koronan vuoksi talon vuokratulot pienenivät 38,4 %, myös kuluja oli vähemmän, mistä johtuen talon
tulos oli lähes sama kun vuonna 2019. Myös jäsenmaksut vähenivät jonkin verran. Yhdistyksen tilikauden tulos oli kuitenkin voitollinen 2390,17 euroa. Yhdistyksellä ei ole pitkäaikaista velkaa ja lyhytaikaiset velat on maksettu tammikuun 2021 aikana.
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut vuoden alusta Tilidea Oy.

2. Toiminta
Naisjaoston vetäjänä on toiminut Tarja Mäkinen. Naisjaosto on kokoontunut kaksi kertaa. Covid-19
pandemian vuoksi naisjaoston toiminta on ollut alkuvuoden jälkeen tauolla.
Talo- ja omakotitalkkaritoimintaa ovat vetäneet Tapio Koivisto ja Antti Junninen. Lisäksi he ovat toimineet myös talkkarin esimiehinä.



Talkkaritöissä on vuoden aikana ollut palkkatuella työllistettynä kolme eri henkilöä. Covid-19 pandemian vuoksi talkkaritoiminta oli keväällä tauolla kaksi kuukautta.
Talotoimikunta on huolehtinut Mäkitupatalon kunnossapidosta ja tarvittavista hankinnoista.
o Uusittiin keittiön valaistus sekä poistumisvalot oviaukkoihin.
o Terveysturvallisuus- ja hygieniasyistä wc:ssä olleet käsienkuivauspuhaltimet poistettiin ja
korvattiin paperipyyhkeillä.
o Mäkitupatalon siivousta tehostettiin hallituksen jäsenten voimin kesäkaudella tavanomaista
runsaamman vuokrausmäärien vuoksi, kaikki pinnat, ovenkahvat, valokatkaisimet, wc:t ym.
desinfiointiin jokaisen tilaisuuden välissä.

Ympäristö, kaavoitus ja liikenne







Työryhmän vetäjänä on toiminut Pekka Nylund ja jäseninä Brita Palmroth ja Jaana Grönberg.
Covid-19 pandemian vuoksi ryhmä on kokoontunut vain kerran, mutta oli muulla tavoin toisiinsa
yhteydessä, kun hiottiin kannanottoja tai lausuntoja ympäristö-, kaavoitus- tai liikenneasioista. Pidimme yhteyttä kaavoittajiin, kaupunkiympäristölautakuntaan ja ympäristötoimeen.
Tärkeitä asumiseen ja elämiseen vaikuttavia keskeneräisiä asioita ovat mm. Kaupungin yleiskaavaluonnos 2029, Fölin runkolinjasuunnitelma ja Pihlajaniemen kaavoitus.
Yleiskaava 2029-ehdotus on valmistunut. Päätettiin, ettemme anna siitä uutta lausuntoa v. 2019
antamamme lausunnon lisäksi.
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Hallitus on seurannut aktiivisesti Pihlajaniemen pohjoisten kortteleiden luovutuskilpailua, joka ratkesi syksyllä. Sinne kaavoitetaan kolme korttelia, n. 45000 neliömetriä 2000 asukkaalle. Asemakaavaehdotus valmistunee 2021 alkuvuodesta.
Teimme valituksen Vähäheikkiläntien varteen suunnitelluista korkeista taloista, jotka varjostavat
vastapäätä olevia omakotitaloja. Ehdotimme, että kerrosmäärää vähennetään ja katua levennetään.
Lähetimme kaupungille 8.6.2020 kaupungille lausunnon Vähäheikkiläntien turvallisuudesta ja liikennekuormituksesta, jossa muun muassa ehdotimme tielle 40 km/t nopeusrajoitusta. Vastausta emme
saaneet vuoden loppuun mennessä.
Vähäheikkiläntie 37: KHO hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen ja rakentaminen alkoi loppuvuodesta.
Yhdistyksen vuonna 2019 tekemän esityksen pohjalta Vähä-Heikkilän koulun kentän aita on rakennettu ja kesällä sinne tuli lisää roskiksia.
Yhdistyksen vaatiman Ojarinteen nopeus- ja liikennetiheysvalvonnan tuloksena kaupunki totesi, että
liikenne on niin vähäistä ja rauhallista, ettei aiheuta kaupungin taholta toimenpiteitä.
Päätettiin, ettei yhdistys perusta omia jätepisteitä.
Kaupunki on lykännyt Fölin runkolinjauudistuksen vuoteen 2025.
Mäkitupatalon tonttijako. Mäkitupatalo ja viereinen urheilukenttä erotetaan omiksi tonteikseen.
Annoimme palautetta kaupungille Ojarinteen alueen pahasta viemärinhajusta, joka nousee sadevesikaivoista, ja kysyimme, onko asialle aikomus tehdä jotakin. Saimme vastauksen Turun Vesihuollosta ja tiedon, että korjaavia toimenpiteitä on tulossa.
Kaupungin yleiskaavaluonnos 2029, Fölin runkolinjasuunnitelma ja Pihlajaniemen kaavoitus ovat
kaikki sen suuruusluokan asioita, että ne tulevat työllistämään Mäkitupalaisia lähivuodet.
Ohjelmatoiminnan vetäjänä on toiminut Leena Härmä, muina toimijoina ovat olleet Mikko Ahola,
Anne-Maija Koivisto, Iiro Mantere-Meriluoto, Tarja Mäkinen, Brita Palmroth ja Tina Salminen.
21.1.2020 Järjestimme ”Uusien jäsenten illan”, jossa esittelimme yhdistyksen toimintaa eri osaalueilta.
9.2.2020 järjestimme suositun koko perheen Talvipäivätapahtuman, joka oli jälleen menestys. Lapsille oli poniajelua ja -ratsastusta, sisäpelejä, lintupönttöjen nikkarointia, kasvomaalauksia ja muuta
mukavaa puuhaa. Myytävänä oli hernekeittoa, pannukakkua, grillimakkaraa, kahvia, mehua ja pullaa.
8.3.2020 järjestimme Naistenpäivän kunniaksi ”Kaikkea Ihanaa” -tapahtuman, jonne saimme useita
eri alojen esittelijöitä kertomaan tuotteistaan. Mukana oli mm. lasten ja aikuisten vaatetusta, sisustustuotteita, kosmetiikkaa, astioita, kukkia, lankoja, koruja ja hierontaa. Tilaisuudessa oli myös
mahdollisuus ostaa tuotteita, myynnissä oli kahvia/teetä ja pullaa. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja niin esittelijät/myyjät kuin kävijätkin toivoivat jatkuvuutta tapahtumalle.
26.10.2020 järjestimme Syksyn jäsenillan aiheena ”Omakotitalon energiatehokkuus, öljylämmityksen vaihtoehdot ja energia-avustukset”. Asiantuntijana oli Turun kaupungin korjausneuvoja Mika
Palmroos.
2.12.2020 järjestimme pienimuotoisen Mäkitupatalon jouluvalojen sytyttämistilaisuuden ”Valon
juhlan” Mäkitupatalon pihalla. Tarjolla oli glögiä ja pipareita ja jouluista tunnelmaa loi pihamaalla
raikuva jouluinen musiikki sekä puheenjohtajan esittämät joululaulut.
Loppuvuoden muut tapahtumat, mm. Terveysilta, Ekologinen puutarhanhoito kasvinvaihtotapahtumineen, kirpputoritapahtuma, Mäkitupalaisten historiailta, Naisjaoston joulumyyjäiset sekä Puurojuhla jouduttiin perumaan Covid-19 pandemian vuoksi.

Tiedotustoimintaa ovat hoitaneet Urpo Jalava ja Brita Palmroth. Tiedotustoimintaa on hoidettu jäsenja muilla tiedotteilla niin paperi- että sähköisillä versioilla. Tiedotteita on jaettu postilaatikkokantona
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sähköpostittomille jäsenille, Mäkitupatalon ja K-Marketin ilmoitustauluilla, sähköpostilla sekä yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa.
Valokuvakerho Vähä-Heikkilän kamerat vetäjänä on toiminut Urpo Jalava.
Vuosi 2020 oli valokuvakerho Vähä-Heikkilän kameroiden viides toimintavuosi. Kerhon tarkoituksena on
koota alueen valokuvauksen harrastajia yhteen, pitää harrastusta yllä ja tarjota uusia ideoita harrastajille oman kuvaamisensa parantamiseksi. Kerho järjesti vuoden 2020 aikana kuusi tapaamista, joissa käsiteltiin valokuvauksen eri teemoja ja aiheita sekä katsottiin ja arvioitiin valokuvia. Tapaamisten lukumäärä oli tavanomaista pienempi kevätkauden koronarajoitusten vuoksi. Syksyllä toimintaa jatkettiin tiukoin turvatoimin. Samasta syystä myös jo perinteiksi muodostuneet kevään kuvausretki ja syksyn valokuvanäyttely jouduttiin peruuttamaan.
Muuta toimintaa
 Yhdistys osti käyttöönsä FloMembers jäsenrekisteri- ja laskutusohjelman. Ohjelmassa hallinnoidaan
jäsentietoja, hoidetaan laskutusta mm. jäsenmaksut, omakotitalkkarilaskut ja Mäkitupatalon vuokrauslaskut. Ohjelman kautta saadaan myös jäsenkortit sähköisessä muodossa; Käyttäjä saa mobiilikortin linkin sähköpostiinsa tai tekstiviestinä. Kun linkin avaa mobiililaitteella, kortti avautuu verkkoselaimeen. Kortin voi tallentaa puhelimen aloitusnäytölle web appiksi. Appin kautta avautuu kätevästi myös jäsenedut sekä pääsee yhdistyksen kotisivuille. Sähköpostittomat jäsenet saavat jäsenkorttinsa edelleen pahvisena. Pyydettäessä myös sähköpostillisten jäsenten on mahdollista saada
esim. rinnakkaiskortiksi pahvinen jäsenkortti sähköisen jäsenkortin lisäksi.
 Päivitettiin Mäkitupatalon vuokraussäännöt sekä talon vuokraussopimus
 Lokakuussa jaoimme hallituksen voimin TPK:n lehden kaikkiin asuinalueemme omakoti- ja rivitaloihin. Jakomäärä oli noin 900 kpl.
 Hallitus opetteli kokoustamaan ensimmäistä kertaa historiansa aikana myös etänä.
3. Avustukset, stipendit ja huomionosoitukset




Yhdistys sai Turun kaupungilta 350,- euron avustuksen talon kulkuvalojen uusimiseen.
Yhdistys on perinteisesti lahjoittanut Vähä-Heikkilän koululle stipendejä. Nyt Covid-19 pandemia
katkaisi tämän perinteen.
Huomionosoituksia ei ollut tilikauden aikana.

29.03.2021

Hallitus

