
 
 

Yhdistyksen vuosikertomus toimintavuodelta 2003. 

Yhdistysasiat 
Vuosi 2003 oli yhdistyksen 43 toimintavuosi. 

Vuosikokous pidettiin 19.3.2002 Myllypuron lähiöasemalla. Osanottajia oli 22. Vuosikokouksen 
epävirallisessa osassa Jorma Räsänen kertoi satelliitti-TV lähetysten vastaanotosta. 

Jäsenmaksuksi määrättiin 10 € per talous. Jäsenmaksun maksoi 70 taloutta vuonna 2003. 

Tilintarkastajaksi valittiin Jorma Ponsi ja varalle Tapio Autio. 

Johtokunta 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Saara Saxen. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä uudelleen valittiin 
Martti Luukkonen. Puheenjohtajaksi valitun Saara Saxenin tilalle valittiin Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski ja 
Vuokko Ojalan tilalle Seppo Pyyskänen. Muina jäseninä jatkoivat edelleen Taru Lintukangas, Kari Viitanen 
ja Jorma Räsänen. 

Uuden johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa 2.4.2003 valittiin varapuheenjohtajaksi Martti Luukkonen, 
varainhoitajaksi Kari Viitanen ja sihteeriksi Jorma Räsänen. 

Johtokunta kokoontui 2.4., 19.5., 12.8., 29.9., 27.10., 3.12.2003. ja 2.2.2004. Lisäksi pidettiin johtokunnan 
epävirallinen kokous 9.8.2003. 

Johtokunnan kokouksessa 19.5.2003 oli läsnä kaupungin liikennesuunnitteluosastolta DI Jussi Jääskä 
vastaamassa kysymyksiin ja toiveisiin omakotialueen liikenteestä ja erityisesti kielletystä läpiajoliikenteestä 
Kolsintien ja Harakkamyllyntien kautta. Todettiin, ettei hidasteilla ole ollut toivottua vaikutusta eikä 
poliisilla ole resursseja valvoa liikennettä. Ainoat luvatut toimenpiteet olivat hidaste Myllärintielle 
Myllytuvan pohjoispuolelle, hidasteet Harakkamyllyntien ja Myllärintien risteykseen sekä suojatiet 
Myllärintien yli molemmin puolin Kolsintien risteystä. 

Toiminta 
Toimintavuoden aikana yhdistyksen pitkäaikainen ansiokas puheenjohtaja Lauri Saranen menehtyi äkilliseen 
sairauskohtaukseen. Yhdistyksen edustajat osallistuivat muistotilaisuuteen. 

Liikenneasioista ja niiden hajanaisesta suunnittelusta (suunnitelmia tehdään tapaus kerrallaan ilman 
kokonaisuuden suunnittelua) on pidetty yhteyttä myös lähiöarkkitehti Marja Piimiehen kanssa, joka luvannut 
tehostaa yhteistyötä liikennesuunnitteluosaston kanssa. 

Yhdistys on seurannut ns. eteläisen pientaloalueen ja ostoskeskuksen suunnittelua. Tarvetta puuttua 
suunnitteluun ei ole todettu. 

Toimintavuoden aikana on selvitetty mahdollisuuksia hankkia keskitetysti turvallisuuspalveluja ja niistä 
aiheutuvia kustannuksia. Myös tämä asia tulee esille seuraavassa vuosikokouksessa. 

Johtokunta on informoinut jäsenkuntaa kahdella tiedotteella. 

Tapahtumat 
Yhdistys järjesti kesätapahtuman 13.9.2003. päiväkoti Myllytuvan tiloissa. Tapahtumaan osallistui n. 70 
henkeä. Sen yhteydessä saatiin asukkaiden palautetta ja toiveita yhdistyksen toiminnasta. Suunnitelmissa oli 
järjestää tapahtuman yhteydessä tarpeettomaksi käyneen, mutta käyttökelpoisen tavaran vaihtotilaisuus. 
Olemattoman mielenkiinnon vuoksi suunnitelmasta luovuttiin. 

Em. tapahtuman yhteydessä esitettiin toivomuksia myös omaksi nimeksi omakotialueelle ja sitä kautta myös 
omalle imagolle, joka poikkeaisi Myllypuron kerrostaloalueen imagosta. Esillä on ollut mm. nimitys 
Myllärinlaakso. Yhdistys päätti ottaa asian esille seuraavassa vuosikokouksessa. 
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