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Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry 

toimintakertomus vuodelta 2016 

Vuosi 2016 oli yhdistyksemme 107. toimintavuosi, yhdistys on perustettu v. 1909.  

Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa 
heidän yleisiä ja paikallisia etujaan, edistää heidän asumiseen liittyviä harrastuksiaan, tehdä 
kotiseututyötä ja huolehtia alueen viihtyvyydestä. 

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys on toiminut vuoden aikana seuraavan kertomuksen 
mukaisesti. 

1. Yhdistys, luottamushenkilöt, hallinto ja talous 

Jäsenet: 
 Yhdistyksessä oli vuoden alussa maksaneita jäseniä 348 kpl ja vuoden lopussa 

maksaneita jäseniä oli 367 kpl, joista kaksi kunniajäsentä. 

Hallitus ja kokoukset:  
 Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa pääosin yhdistyksen Mäkitupatalolla 

seuraavassa kokoonpanossa puheenjohtaja Markku Ahti (kokouksissa läsnä 11/11 
kertaa), varapuheenjohtaja Matti Hovi (8/11), sihteeri Jukka Vänskä (10/11), Antti 
Junninen (9/11), Henri Tuominen (8/11), Mikko Ahola (11/11), Tapio Koivisto (11/11), Iiro 
Mantere-Meriluoto (5/11), Tarja Mäkinen (11/11), Brita Palmroth (9/11), Ritva Ruokonen 
(9/11), Kimmo Samuli (11/11) ja Hannu Soini (1/11). 

 Rahastonhoitajana on toiminut Anne-Maija Koivisto, joka oli 10/11 kertaa hallituksen 
kokouksissa mukana.  

 Toiminnantarkastajina ovat toimineet varsinaisena Juhani Nummila ja varalla Ilkka Valde. 

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

o Kevätkokous 22.3.2016 ja kokouksen aluksi Saariston Kaivonporaus Oy:n Jan-Erik 
Leandersson esitteli lämpöpumppujen tekniikkaa ja taloudellisia etuja sekä tarjosi 
myös kokouskahvit. Läsnä oli 19 yhdistyksen jäsentä.  

o Syyskokous 24.11.2016 ja kokouksen aluksi Varsinais-Suomen Sydänpiirin 
toiminnanjohtaja, sydänhoitaja Nanette Huovinen piti ”Tunne pulssisi” luennon. 
Läsnä oli 26 yhdistyksen jäsentä. 

Yhdistyksen edustajat TPK:n hallinnossa: 
 Johtokunnan jäsenenä on toiminut Tarja Mäkinen ja varajäsenenä Matti Hovi 

 Vuosikokousedustajina ovat toimineet Tarja Mäkinen, Matti Hovi, Kimmo Samuli, Jukka 
Vänskä, Ritva Ruokonen, Brita Palmroth  

Talous 
 Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut tilikauden aikana hyvä. 

 Lainaan on tehty 5.000,- euron ylimääräinen lyhennys ja lainan määrä tilikauden lopussa 
oli 7.149,35 euroa.  

 Tilikauden voitto oli 7.423,58 euroa poistojen jälkeen. 
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Toimikunnat: 

 Naistoimikunta, vetäjänä Riitta Moberg, on kokoontunut säännöllisesti joka toinen 
keskiviikko paitsi kesäkuukausina ja Joulun-Uuden Vuoden aikana sekä järjestänyt 
joulumyyjäiset. Lisäksi naistoimikunta on ollut mukana yhdistyksen tilaisuuksissa 
mukana järjestelyissä ja tarjoiluissa. Naistoimikunta on hoitanut myös yhdistyksen 
jäsenmaksulomakkeiden ja siihen liittyvän jäsentiedotteiden kuorituksen ja lajittelun. 

 Talotoimikunta, vetäjinä Tapio Koivisto ja Antti Junninen, on suunnitellut ja kehittänyt 
Omakotitalkkari- ja Mäkitupatalon toimintoja erittäin aktiivisesti mm. seuraavasti: 
o Talon vuokrausta ovat hoitaneet Mikko ja Päivi Ahola. Vuokrauksia on ollut jopa 

hieman edellisvuotta enemmän ja vuokrauksista suuri osa on ajoittunut viikonlopuille, 
mutta myös arki-iltojen vuokraus on lisääntynyt, mm. erilaisten yhtiökokousten osalta. 

Lähiympäristölle meluhaittaa aiheuttavia tilaisuusvuokrauksia on järjestelmällisesti 
vähennetty ja se on rauhoittanut ilta-ajan ulkometeliä sekä helpottanut talon 
jälkisiivousta eivätkä vuokrausmäärät ole näistä rajoittamisista huolimatta laskeneet. 

o Talon lainanhoito on pysynyt täysin aikataulussa ja budjetissa. Tämän ansiosta laina 
saadaan kuoletettua jo vuoden 2017 aikana, minkä jälkeen yhdistys ja Mäkitupatalo 
on velaton. 

o Talon korjauksina on tehty ylläpitohuoltotoimenpiteitä, mm. valaistuksen korjausta ja 
ulkovalaisimien vaihtoja jatkettiin. Talon pöydät uusittiin vuoden 2016 alussa Ikealta 
hankittuihin täyspyökkisiin pöytälevyihin ja pinnoitettiin talkoilla kestävällä 
kovavahaöljyllä. Myös varastotilojen järjestelyä on tehty. 

o Talon seinään hankittiin Talon nimeä kantava sekä yhdistyksen logolla varustettu 
kookas Mäkitupatalo-kyltti. 

o Talolle hankittiin ja pystytettiin pääosin talkoilla lipputanko loppuvuoden aikana mm. 
tulevaa Suomen 100-vuotis juhlavuotta silmällä pitäen. Tämä mahdollistaa myös talon 
vuokraajille liputuksen omissa tilaisuuksissaan ja hautajaisten muistotilaisuuksissa. 

o Mäkitupatalon Joulu- ja talvivalaistus toteutettiin kuluneena vuonna jo toista kertaa ja 
valaistusta tehostettiin vielä ikkunoille hankituilla kyntteliköillä. 

o Omakotitalkkaritoiminta jatkui ja kehittyi hyvin koko vuoden ja tänä aikana 
yhdistyksemme omakotitalkkareina ovat toimineet Asko Kantola, Pertti Vainio, Julia 
Kouru ja Riku Joensuu. Talkkarin työnjohtajina ovat toimineet Antti Junninen ja Tapio 
Koivisto. Toiminta on kehittynyt alun jälkeen tasaisesti ja tilatut työtehtävät ovat 
vaihdelleet laidasta laitaan ja lisäksi myös kotisiivousapua on käytetty enenevässä 
määrin, suurimman osan vuotta yhdistyksellä oli kaksi talkkaria yhtä aikaa 
työtehtävissä. Omakotitalkkarit ovat hoitaneet myös Mäkitupatalon sisäsiivoukset sekä 
ulkoalueen puhtaanapidon ja ruohonleikkuun. Omakotitalkkaritoiminta TPK:n 

järjestämänä päättyi vuoden 2016 lopussa, mutta yhdistys päätti jatkaa hyvin 
alkanutta ja toimivaa omakotitalkkaritoimintaa omin voimin ja päätettiin ryhtyä itse 
anomaan omakoti-talkkaritoiminnalle palkkatukea vuoden 2017 alussa. 

 Ympäristötoimikunta, vetäjänä Matti Hovi, on kokoontunut muutamia kertoja vuoden 
aikana tarpeen mukaan käsittelemään alueella tapahtuvia kaavoitus- ja 
liikennesuunnitelmia mm. Vähäheikkiläntie 37 ja uuden Hirvensalon sillan suunnittelua 
ja liikennesuunnitelmia. Toimikunta oli aktiivisesti keskusteluyhteyksissä kaavoittajiin 
sekä kaupungin päättäjiin, ennen kaikkea kaupunkisuunnittelu- ja 
ympäristölautakuntaan.  

o Toimikunnan edustajat olivat myös neuvottelemassa kaupunkisuunnittelu- 
ympäristölautakunnan puheenjohtajan Niko Aaltosen varapuheenjohtaja Jorma 
Hellstenin sen kaupunkisuunnittelujohtaja Christina Hovin kanssa mm. 
Vähäheikkiläntie 37:n, Vilkkilänpuiston, Hirvensalon liikenteen sekä 
Korpilahdentien tulevista suunnitelmista ja päätöksistä vieden heille yhdistyksen 
näkemykset näihin kohteisiin.  

o Yhdistys järjesti ympäristötoimikunnan avustuksella taas vuotuisen 
Naapuripalaverin, missä olivat paikalla edustettuina Mäkitupalaisten lisäksi 
Martinrantaseura, Puistomäen omakotiyhdistys, Ispoisten omakotiyhdistys ja 
Uittamon Meripuistoseura, kutsuttuna olivat myös Ojarinteen omakotiyhdistys ja 
Turun Asemiesomakotiyhdistys, mutta heiltä ei ollut tällä kertaa edustajaa paikalla. 
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Naapuripalaverissa pyrittiin kartoittamaan yhteistyömahdollisuuksia ja myös 
tuomaan Meripuistoseuralle esiin näiden yhdistysten aiemman Hirvensalon uutta 
siltaa ja sen liikennettä koskevan palaverin jälkeisen kannanottolausunnon taustoja 
ja syitä. Lisäksi toimikunnan jäseniä osallistui Kunnallissairaalantie 36–52 
asemakaavan muutoksen esittelytilaisuuteen. 

o Yhdistys päätti osallistua keväällä ja kesällä järjestettävään koko Turun kaupunkia 
käsittävään Pihakilpailuun ja yhdistyksen omaan alueraatiin valittiin vetäjäksi 
Jasmiini Meriluoto ja muiksi jäseniksi Heli Kaukonen, Camilla Eriksson ja Urpo 
Jalava. Syksyllä koko kaupungin pihakilpailulautakunta valitsi omakotisarjan 
voittajaksi oman alueraatimme ehdottamina Purokatu 21 pihan ja vielä lisäksi 
kunniamaininnan sai Alitie 17. Lisäksi Martinrantaseuran esittäminä rivi- ja 
pientalosarjassa alueellamme sijaitseva Mestarinkatu 16b vei sarjansa voiton, ja 
kunniamaininnan saivat kerrostalosarjassa Maununtyttärenkatu 33 sekä myös 
julkisten pihojen sarjassa Ojarinne 5:ssä sijaitseva Pihlajakoti. Kaikkiaan alueemme 

pihat keräsivät täten paljon palkintoja. 
o Yhdistys oli tukemassa alueen yhden korttelin kiinteistöjen yllättävän 

kiinteistöverojen nousun aiheuttamaa epäoikeudenmukaisuuden korjaamista, 
missä ko. korttelin asukkaat toimivat itse varsin aktiivisesti mukana ja 
lopputuloksena oli verokannan palautuminen ennalleen. 

 Ohjelmatoimikunta, vetäjänä Brita Palmroth, on toiminut aktiivisesti ja kokoontunut 
tarpeen mukaan. Toimikunta on suunnitellut koko vuoden ajan yhdistyksen jäsenistölle 
kiinnostavia ja monipuolisia tapahtumia ja tilaisuuksia, mitkä selviävät alempana 
eriteltävissä kuukausittaisissa tapahtumissa. Uutena, viikoittaisena tapahtumana 
keväällä suunniteltu vauva-äiti/isä – tapaamiset eivät saaneet jäsenistöltä ainakaan 
toistaiseksi riittävää kiinnostusta, joten sitä ei jatkettu enää syksyllä. Loppukesästä 
lähtien yhdistyksen jäsen Touko Kanerva ryhtyi järjestämän ja tarjoamaan 
Mäkitupalaisille erilaisia retki-, teatteri- ja vierailuohjelmia 

 Tiedotustoimikunta, vetäjänä Markku Ahti, on laatinut vuoden aikana kuusi varsinaista 
jäsentiedotetta, joista kaksi toimitettiin kaikille postilaatikkoon ja loput sähköpostilliselle 
sähköpostitse ja muille postilaatikkoon. Näiden lisäksi sähköpostillisille jäsenille on väliajoin 
tiedotettu myös muista ajankohtaisista asioista. Vuoden ensimmäinen sekä kesäkuun alun 
jäsenkirje toimitettiin myös kaikkiin alueen ei-jäsen – talouksiin, joista yhdistyksen jäseneksi 
sitten liittyi melko runsas joukko. Toimikunta on kehittänyt edelleen kotisivuja sekä 
yhdistyksen Facebook-sivuja on aktiivisesti päivittänyt Brita Palmroth.  

 Kamerakerhotoiminta, vetäjänä Urpo Jalava, on toiminut koko vuoden erittäin aktiivisesti 
kokoontuen lyhyttä kesätaukoa lukuun ottamatta joka toinen viikko Mäkitupatalolla. Kerho 
järjesti myös syksyllä ottamiensa valokuvien näyttelyn Mäkitupatalolla, mikä sai runsaan 
kävijämäärän. 

 

2. Kuukausitapahtumat 
 Helmikuussa vietettiin perinteistä Talvipäivätapahtumaa Mäkitupatalolla ja sen 

ympäristössä mm. poniajelun ja erilaisten pelien ja kilpailujen merkeissä sekä paikalla 
olivat myös Karvakaverien kissat ja koirat. Tarjolla oli grillimakkaraa, hernekeittoa ja 
juotavaa sekä pullaa. Tapahtumaan tuli pakalle runsas joukko Mäkitupalaisia sekä 
myös kauempaakin. 

 Maaliskuussa järjestettiin Mäkitupatalolla 
o kotien turvallisuuteen liittyvä tilaisuus, missä olivat mukana turvallisuusalan 

ammattilaiset G4S:stä, Verisuresta, AM Securitystä sekä myöskin Poliisin 
edustaja. Tilaisuus keräsi kohtalaisen suuren osanottajamäärän. 

o Mäkitupalaisten kevätkokous ja  
o kaupunkisuunnittelujohtajan Timo Hintsasen esitelmä-keskustelutilaisuus 

kaupungin tämän hetken ja lähitulevaisuuden kaavoitusnäkymistä. Tilaisuus oli 
Martinrantaseuran kanssa yhteistilaisuus. 

 Huhtikuussa kaupungin korjausneuvoja Mika Palmroos oli esittelemässä 
Mäkitupatalolla korjausrakentamiseen liittyviä kysymyksiä ja vaatimuksia.  

 Toukokuussa järjestettiin Mäkitupatalolla 
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o yhdistyksen ensimmäinen karaoke-ilta, minkä karaoke-emäntänä toimi Brita 
Palmroth ja tilaisuus sai hyvän vastaanoton ja lisäksi 

o Turun Kamerat ry.:n puheenjohtaja Matti J. Niemi kävi esitelmöimässä 
matkavalokuvaukseen liittyvistä asioista, tilaisuuden järjesti yhdistyksen 
kamerakerho. 

 Syyskuussa jäsenille tarjottiin ulkoiluretkeä Honkapirtille 

 Lokakuussa järjestettiin  
o toiveuusintana keväällä suosion saanut karaoke-ilta, minkä emäntänä toimi 

aiempaan tapaan Brita Palmroth ja  
o teatterivierailu Uudenkaupungin Kaupunginteatteriin näytelmään Kalle Aaltosen 

morsian 

 Marraskuussa järjestettiin  
o yritysvierailu Mayerin Turun telakalle 
o kamerakerhon valokuvanäyttely 

o yhdistyksen syyskokous 
o perinteinen adventti-puurojuhla, missä yhdistyksen oma trio, Tapio Koivisto, 

Brita Palmroth ja Asko Sintonen huolehtivat musiikkitarjonnasta sekä 
yhteislaulatuksesta, Martin Seurakunnan kirkkoherra Tuomo Norvasuo johdatti 
meidät myös Joulunajan tunnelmiin. 

 Joulukuussa olivat  
o Naistoimikunnan perinteiset Joulumyyjäiset Mäkitupatalolla sekä  
o vuoden viimeisenä päivänä oli tarjolla Uudenvuoden aaton Sointukonsertti 

Konserttitalolla. 

 Koko vuoden aikana yhdistyksen jäsenet osallistuivat myös moniin yhteistyömme 
mukaisten naapuriyhdistysten ilmoittamiin vierailuihin ja tapahtumiin 

 

3. Muu toiminta 
 Yhdistys laati ja lähetti yhdessä Puistomäen Omakotiyhdistyksen kanssa mustutuksen 

asemakaavan muutoksesta koskien Vähäheikkiläntie 37:n kaavaa.  

 

 

4. Avustukset, stipendit ja huomionosoitukset 
 Yhdistyksen edustajat, Markku Ahti ja Jukka Vänskä, osallistuivat Vasaramäen 

Omakotiyhdistyksen 60-vuotisjuhliin. 

 Omakotitalkkarille Pertti Vainiolle annettiin pieni läksiäislahja hänen lopettaessaan 

yhdistyksen omakotitalkkarina 

 Yhdistys on saanut Turun Kaupungilta yleisavustusta 500€ sekä 1000€ avustuksen 
lipputangon pystytykseen ja lipputankoon. 

 

06-03-2017 

Hallitus 

 
 


