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Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa 

heidän yleisiä ja paikallisia etujaan, edistää heidän asumiseen liittyviä harrastuksiaan, tehdä 

kotiseututyötä, huolehtia alueen viihtyvyydestä ja seurata aktiivisesti aluetta koskevia kaavoitus- ja 

liikennesuunnittelukysymyksiä.  

Haluamme säilyttää alueemme viihtyisän ja kestävän asuinympäristön ottaen huomioon tämän 

päivän kehityksen tarpeen. Haluamme pysyä kuitenkin uudessa kehityksessä mukana ja olla 

kaikkien osapuolten kanssa yhteistyössä kehittämässä aluettamme.  

Pyrimme   

 yhteistyöhön kaupungin eri tahojen sekä luottamusmiesten kanssa aluettamme koskevissa 

asioissa, jotka liittyvät rakentamiseen ja nykyään myös liikennejärjestelyihin ja 

ympäristöasioihin.  

 hoitamaan myös yhdistyksen sääntöjen mukaiset tehtävät vuosikokouksineen 

toimintasuunnitelman mukaan.  

 kehittämään mahdollista alueellista yhteistyötä muiden naapuriasukasyhdistysten ja 

järjestöjen, ja myöskin esimerkiksi TPK:n ja Turkuseuran kanssa.  

 huomioimaan lapsiperheet toiminnassa entistäkin paremmin, ja että sitä kautta saataisiin 

nuorempaa sukupolvea aktiivisemmin mukaan toiminnan kehittämiseen.  

 kehittämään yhdistyksemme toimintaa jäsenistöltä tulevien ehdotusten ja kannanottojen 

pohjalta sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia, näyttelyitä yms. vastaavaa omalla 

Mäkitupatalolla.  

 hoitamaan Mäkitupatalon vuokraukset ja kunnossapito osin talkoovoimin mahdollisuuksien 

mukaan, jotta saamme taloon kohdistuvat lainat ja maksut hoidettua sopimusten mukaisesti.  

 saamaan lisää alueen asukkaita jäseniksi yhdistyksen painoarvon lisäämiseksi sekä jäsenten 

sähköpostiosoitteita rekisteriimme tiedonjakelumme parantamiseksi.  

 kehittämään yhdistyksen tiedotustoimintaa sähköistä tiedotusta monipuolistamalla mm. 

Facebook, kotisivut ja sähköpostit  

 kehittämään omakotitalkkaritoimintaa entisestään. 

 tukemaan yhdistyksen jäsenistön kehittämiä harrastuspiirejä, kuten mm. yhdistyksen 

kamerakerhon toimintaa sekä mahdollisten uusien vastaavien harrastuspiirien syntyä. 

 huomioimaan vuoden 2017 ohjelmien suunnittelussa myös Suomen Itsenäisyyden 100-

vuotisjuhlavuoden, järjestämällä jossain muodossa Suomen Itsenäisyyttä juhlistavia ja 

kunnioittavia tilaisuuksia 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen helpottamiseksi määritellään erityisiksi 

painopistealueiksi mm. ympäristöasiat, yhdistyksen ohjelmatoiminta, Mäkitupataloon ja 

omakotitalkkareihin liittyvät asiat sekä tiedottamisasiat. Näille painopistealueille nimetään 

http://www.turunpientalot.fi/makitupa


ensisijaiset vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat oman toimialueensa asioiden sujumisesta sekä 

pitävät koko hallituksen näistä tietoisena.  

 Ympäristötoiminnassa seuraamme alueella tapahtuvia kaavoituksia ja liikennejärjestelyjä 

sekä kaikkia muitakin ympäristöömme vaikuttavia suunnitelmia ja laadimme esityksiä ja 

mahdollisia kannanottoja niihin. Teemme ehdotuksia alueen liikennejärjestelyjen 

parantamisesta sekä puistojen ja kevyen liikenteen ja jalankulun väylien kehittämisestä ja 

myöskin kaavoitukseen liittyviä lausuntoja. Järjestämme tarpeen mukaan jäsenistölle 

keskustelutilaisuuksia ympäristöön liittyvistä kysymyksistä sekä toimimme myös aktiivisesti 

muiden lähialueen asukasyhdistysten kanssa yhteistyössä.  

 Ohjelmatoiminnassa keskitymme suunnittelemaan jäsenistölle tarjottavia kiinnostavia ja 

ajankohtaisia ohjelmatapahtumia. Tapahtumien toteutuksessa koko hallitus pyrkii toimimaan 

aktiivisesti talkooperiaatteella. Pyrimme myös koko ajan kartoittamaan jäsenistön toiveita 

mahdollisista ohjelmatapahtumista ja kiinnostuksen kohteista.  

 Talo- ja talkkaritoiminnassa keskitymme huolehtimaan talon yleisestä kunnossapidosta, 

siisteydestä, järjestyksestä ja talon vuokraustoiminnasta sekä suunnittelemme ja 

kartoitamme tarvittavia investointi- ja korjaustoimenpiteitä. Vastuuhenkilö organisoi 

ensisijaisesti käytännössä myös yhdistyksen omakotitalkkaritoimintaa ja toimii 

omakotitalkkarin esimiehenä. Talon vuokraukseen ja siihen liittyviä kysymyksiä hoitamaan 

nimetään oma vuokraustoiminnan vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöt ja hallitus yhdessä 

selvittävät erilaisia mahdollisia toimenpiteitä Mäkitupatalon käyttöasteen kasvattamiseksi. 

 Tiedotustoimintaa pyrimme kehittämään ja monipuolistamaan jäsenistölle ja sitä kautta 

saamaan jäsenistö tuntemaan yhdistys entistä paremmin omakseen. Tiedotuksella pyrimme 

pitämään jäsenistön entistä paremmin ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta ja sitä kautta 

myös aktivoimaan jäsenistöä mukaan toimintaan sekä saamaan myös uusia jäseniä 

yhdistykseen. 

 Naistoimikunta on toiminut yhdistyksessä jo vuosikymmeniä aktiivisesti ja täysin 

itsenäisesti. Toimikunnan toimintaan voivat osallistua kaikki toiminnasta kiinnostuneet 

yhdistyksen naisjäsenet. Toimikunta järjestää monenlaista toimintaa myös koko jäsenistölle, 

mm. erilaisia myyjäisiä. Lisäksi naistoimikunnan jäsenet ovat yleensä mukana järjestelyissä 

monissa yhdistyksen ohjelmatapahtumissa..  

Hallitus kokonaisuudessaan ja kaikki eri painopistealueiden vastuuhenkilöt toimivat tiiviissä ja 

hyvässä yhteistyössä keskenään kaikissa tehtävissään.  

Jäsenistöltä odotamme ennen kaikkea monipuolisia ehdotuksia toimintaan sekä aktiivisuutta 

yhteiseksi hyväksi.  

 Turussa 24-10-2016 

Hallitus 


