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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, koota ja yhdistää alueen ihmisiä,
jotta paikallinen elämä tulisi viihtyisämmäksi ja asukkaiden ääni kuuluisi paremmin sekä valvoa asukkaiden ja alueen etuja,
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.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan vuonna 2021
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hoitamalla yhdistyksen sääntöjen mukaiset tehtävät vuosikokouksineen toimintasuunnitelman mukaan.
osallistumalla mahdollisuuksien mukaan yhteistoimintaan muiden asukasyhdistysten ja järjestöjen kanssa.
kehittämällä yhdistyksemme toimintaa jäsenistöltä tulevien ehdotusten ja kannanottojen pohjalta.
järjestämällä erilaisia harrastepiirejä, jäseniltoja sekä muita tapahtumia mahdollisuuksien mukaan ottaen huomioon
koronarajoitukset.
jatkamaan valokuvauskerhon sekä Naisjaoston toimintaa koronan sallimissa puitteissa.
vuokraamalla Mäkitupataloa, jotta saamme hoidettua taloon kohdistuvat kulut.
pyrkiä saamaan lisää alueen asukkaita jäseniksi ja järjestämällä tervetulotapahtuma uusille jäsenille.
ylläpitämällä hyvää tiedotustoimintaa
jatkamalla mahdollisuuksien mukaan omakotitalkkaritoimintaa
hoitamaan yhdistyksen varoja sekä omaisuutta vastuullisesti.
Ympäristötoiminnassa seurataan alueella tapahtuvia kaavoituksia ja liikennejärjestelyjä sekä muitakin ympäristöömme vaikuttavia suunnitelmia. Laaditaan esityksiä ja ehdotuksia sekä kannanottoja alueen toimintojen ja viihtyisyyden kehittämiseksi. Järjestetään jäsenistölle tarpeen mukaan keskustelutilaisuuksia ympäristöön liittyvistä aiheista.
Ohjelmatoiminnassa keskitymme suunnittelemaan jäsenistölle tarjottavia kiinnostavia ja ajankohtaisia ohjelmatapahtumia ja vierailukohteita.
Talo- ja talkkaritoiminnassa keskitytään huolehtimaan talkkaritoiminnan avulla jäsenistömme avun tarpeista koti- ja
pihapiirien askareissa sekä Mäkitupatalon yleisestä kunnossapidosta ja siisteydestä. Huolehditaan talon vuokraustoiminnasta sekä suunnitellaan ja kartoitetaan sekä toteutetaan tarvittavia investointi- ja korjaustoimenpiteitä.
Tiedotustoiminnalla pyrimme pitämään jäsenistön ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta ja sitä kautta myös aktivoimaan jäsenistöä mukaan toimintaan sekä saamaan uusia jäseniä yhdistykseen.
Talouden hoidossa ohjenuorana toimii erillisessä talousarviossa esitetty suunnitelma. Yhdistyksen pääasialliset tulonlähteet ovat jäsenmaksutulot. Mäkitupatalon vuokraustoiminnasta saatavilla tuloilla katetaan talon kunnossapidosta
ja käytöstä aiheutuneet kulut.

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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