
 
 

Yhdistyksen vuosikertomus toimintavuodelta 2005. 

Yhdistysasiat 
Vuosi 2005oli yhdistyksen 45 toimintavuosi. 

Vuosikokous pidettiin 16.3.2005 Myllypuron lähiöasemalla. Osanottajia oli 42. Kokouksen aluksi arkkitehti 
Marja Piimies esitteli kerrostaloalueen eteläpuolelle sijoittuvan puutaloalueen kaavoitusta. 

Vuosikokous päätti jäsenmaksun suuruudeksi edelleen 10 €/talous. 

Vuosikokous hyväksyi äänin 27 – 4 yhdistyksen uudeksi nimeksi Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry. 
Sääntömuutokset, joilla laajennettiin jäsenoikeutta, hyväksyttiin yksimielisesti. 

Em. muutokset vahvistettiin yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 6.4.2005 yksimielisesti. 

Muutokset on merkitty Patentti- ja Rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin  5.1.2006. 

Johtokunta 
Vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Jorma Räsäsen ja erovuoroiset johtokunnan jäsenet Kirsti 
Inkeroinen-Kalliokoski ja Seppo Pyyskänen uudelleen. Uusiksi jäseniksi valittiin Satu Harkki ja Eero 
Salminen. Jäseninä jatkoivat edelleen Taru Lintukoski, Saara Saxen ja Kari Viitanen. Tilintarkastajaksi 
valittiin Jorma Ponsi ja hänen varamiehekseen Tapio Autio.  

Johtokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 10 kertaa: 16.3, 6.4, 19.4, 16.5, 8.8., 14.9., 2.11.2005 ja 
18.1., 8.2 sekä 22.3.2006. 

Toiminta 
Toimintasuunnitelmassa tavoitteita ovat mm. läpiajoliikenteen estäminen, muun liikenneturvallisuuden 
edistäminen, terveyspalvelujen säilyminen Myllypurossa ja talonmiestyyppisen avun järjestäminen alueen 
asukkaille.  

Johtokunta päätti hakea Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKA ry:n jäsenyyttä. Päätarkoituksena 
on saada sitä kautta järjestettyä oma verkkosivu yhdistykselle. 

Johtokunta on esittänyt kirjallisen kannanoton Myllypuron terveysaseman järjestelyistä. Tässä vaiheessa oli 
selvää, että aseman toiminta tullaan siirtämään Itäkeskukseen. Yhdistys on tässä tilanteessa edellyttänyt, että 
Myllypurossa säilyy lähipalvelupiste, jossa on terveydenhoitajan vastaanotto, lastenneuvola, 
laboratoriotutkimusten näytteenotto, liikuntavammaisten apuvälinelainaus ja lääkemääräysten uusinta. 
Viimemainittuun kantaan on terveyslautakunta yhtynyt. Siitä huolimatta terveyskeskuksen johto on 
siirtämässä neuvolaa ja näytteenottoa Itäkeskukseen. Puheenjohtaja on käynyt tästä ja erikoisesti 
tiedottamisesta kriittisen keskustelun Terveyskeskuksen johdon ja Itäkeskuksen terveysaseman ylilääkärin ja 
ylihoitajan kanssa. Tuloksena on ollut ainakin lupaus kuulla yhdistystä suunnitelmista ja parantaa 
tiedottamista. 

Johtokunnan Ympäristöministeriölle ja Kauppa- ja teollisuusministeriölle tekemä ehdotus energiatehokkuus-
todistuksen korvaamisesta Helsingin Energian raporteilla ei toteudu, koska ne eivät täytä kaikkia direktiivin 
vaatimuksia. 

Yhdistyksen esityksestä on Kolsintielle saatu tehokas hidaste kavennuksineen, mikä on ainakin alentanut 
ajonopeuksia ja myös vähentänyt läpiajoliikennettä.  Neuvotteluissa Jussi Jääskän kanssa on saatu lupaus 
uusia vanhoja tehottomia hidasteita ja rakentaa Harakkamyllyntien ja Myllärintien risteykseen koroke. 

Kirjeellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle Myllärinlaakson Omakotiyhdistys esittää, että lautakunta 
kehottaa  kaupunkisuunnitteluvirastoa ottamaan vakavasti vanhan omakotialueen läpiajoliikenneongelman. 
Lisäksi omakotiyhdistys edellyttää pikaista suunnitelmaa ja toimenpiteitä, joilla läpiajo saadaan niin 
hankalaksi, että ylimääräiset ajajat poistuvat alueen sisäisiltä kaduilta. 

Johtokunta on informoinut jäsenkuntaa yhdellä tiedotteella.  



 
 
Tapahtumat 
Yhdistyksen kesätapahtuma järjestettiin 19.8.2005 Myllypuron vesitornilla, josta oli mahdollisuus seurata 
TV4 ha HeSan järjestämää ilotulitusta. Cateringin järjestämä kohtuuhintainen ruoka- ja virvoke tarjoilu oli 
onnistunut. Tilaisuuteen osallistui n. 150 henkeä. 

 

Johtokunta. 
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