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Yhdistyksen vuosikertomus toimintavuodelta 2009. 

Vuosikokous 

Vuosi 2009 oli yhdistyksen 50 toimintavuosi. 

Vuosikokous pidettiin 1.4.2009 Myllypuron sairaalan juhlasalissa. Osanottajia oli 26 henkeä. Puheenjohtaja 

Kirsti Inkeroinen Kalliokosken muistosanojen jälkeen kokous kunnioitti hetken hiljaisuudella hallituksen jäse-

nen Seppo Pyyskäsen muistoa. 

Ennen toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyä vuosikokous teki yksimielisen päätöksen liittymisestä 

Suomen Omakotiliittoon 

Vuosikokous valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi Kirsti Inkeroinen - Kalliokosken. Erovuoroisten johtokun-

nan jäsenen Jorma Haritonovin ja Seppo Pyyskäsen tilalle valittiin johtokuntaan Juhani Juntunen, Marita Man-

ninen, Jorma Räsänen ja Eero Salminen. Johtokunnan jäseninä jatkoivat edelleen Pirjo Aalto ja Kirsi Parnila. 

Tilintarkastajaksi valittiin Ossi Lehtinen  ja hänen varamiehekseen Saara Saxenin. 

Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 23 euroa/ jäsentalous. (9,50 € yhdistykselle 13 € Omakotiliitolle ja 0,5€ 

liiton Helsingin piirille) 

Jäsenmaksun maksoi 102 taloutta (edellisenä vuotena 116 taloutta)  

Aikaisemmasta poiketen jäsenmaksut maksettiin Suomen Omakotiliiton kautta. Liitto pitää yllä jäsenrekisteriä, 

lähettää jokaiselle jäsenelle Omakotilehden ja tarjoaa jäsennumeroa vastaa neuvontapalveluita. Liiton jäsenkor-

tilla jäsen saa yhteistyökumppaneilta alennuksia tuotteista, tai palveluista 

Yhdistys on jäsenenä: Suomen Omakotiliitossa, Myllypuroseurassa ja Helsingin kaupunginosayhdistysten liito 

HELKA ry:ssa, jonka palvelimella on yhdistyksen verkkosivut. 

Johtokunta 

 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Kokouksessaan 5.5.2008 johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi 

Jorma Räsäsen, sihteeriksi Eero Salmisen ja varainhoitajaksi Pirjo Aallon. 

Entinen pitkäaikainen varainhoitaja Kari Viitanen toimi yhdistyksen kirjanpitäjänä. 

 

Ennen vuosikokousta järjestettiin sairaalan juhlasalissa 9.3.2009 tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa Suomen 

Omakotiliiton järjestöpäällikkö Juhani Saarimäki selvitteli liiton tarjoamia jäsenetuja ja toimintamahdollisuuk-

sia. Samassa tilaisuudessa alueella asuva kansanedustaja ja kaupunginhallituksen jäsen Juha Hakola esitteli 

Helsingin kaupungin itäisiä alueita koskevia kehityssuunnitelmia. 

 

Yhdistyksen jäsenyys Suomen Omakotiliitossa on aiheuttanut muutoksia toiminnassa. Jäsen maksaa jäsenmak-

sun liiton kautta ja saa jäsenkortin ja liiton jäsenedut ja – palvelut. Liitto ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä. 

Yhdistys kuuluu liiton kautta myös Helsingin piirin jäsenyyteen mikä tarjoaa yhteisen vaikutuskanavan Helsin-

gin kaupunkiin ja liiton hallintoon. Helsingin piirin aloitti syyskuussa kampanja kiinteistöveron korotusta vas-

taan. Liiton hallituksen päätettyä asiasta avattiin valtakunnallinen nettiadressi jäsenistön allekirjoituksia varten. 

Lähes 5 000 nimen lista luovutettiin eduskuntaryhmille. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat 19.9.2090 liiton 

järjestämään valtakunnalliseen seminaariin, jossa esitelmin ja ryhmätöin perehdyttiin yhdistysten- ja liiton toi-

mintaan sekä niiden kehittämiseen. 
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Myllärinlaakson Omakotiyhdistyksen internetsivut aukeavat; Myllypuroseuran pääsivun ”Myllypuro com” si-

vun kautta, tai suoraan nimellä ”Myllärinlaakso”. Myllypuroseuran sivujen hoitaja on vienyt kaikki yhdistyksen 

tarvitsemat tiedotteet sivuillemme. Omakotiliiton sivustopalvelu on valmistunut toimintakauden aikana, mutta 

sen yhdistysosiota ei ole otettu käyttöön koska nykyinen käytäntö on toiminut hyvin. 

Omakotiliiton sivujen linkki on Myllärilaakso – pääsivun ensimmäisellä rivillä. Omakotiliiton pääsivun 

hakusanan Jäsenasiat valitsemalla ja antamalla jäsennumeron, joka on mainittu liiton jäsenmaksukirjeessä 

postitetussa jäsenkortissa, saa käyttöönsä jäsenedut jotka on sidottu jäsenmaksuun. 

 

Työ- ja asiointimatkojen liikenneturvallisuus Viikintien ja Viilarintien risteyksessä. on huolettanut asukaita. 

Johtokunta ja esitti loppusyksystä liikennesuunnittelijoille, että risteykseen rakennettaisiin liikenneympyrä, tai 

asennettaisiin liikennevalot. Yleisten töiden lautakunta päättikin uudistaa risteyksen. 

 

Katujen hoidon kokonaisvastuu siirtyi kaupungille 1.6.2008. Muutos merkitsi sitä, jalkakäytävien talvikunnossa 

pito. ja vastuu kunnossapidosta ja muu katujen siivoaminen siirtyy kaupungille. Kulunut runsasluminen talvi on 

osoittanut, että asuinalueiden lumenpoisto ei ole kaupungin tärkeysjärjestyksessä kovin korkealla. Uutena pul-

mana on, että uuden käytännön aikana tontille johtava ramppi on sallittua aurata tukkoon. 

 

Johtokunta kyseli joulukuun alussa jäsenistön halukuutta omakotitalkaripalveluihin. Tiukat työvoimaviran-

omaisten asettamat ehdot vanhusväestön ensisijaisuudesta ilmeisesti karsivat vastaajien määrän 10 henkeen. 

Yhdistykselle tulee palvelusta kustannuksia, jotka ovat riippumattomia käyttäjien määrästä ja palvelua ei siksi 

voida aloittaa näin pienellä käyttäjäjoukolla. 

 

 

Johtokunta. 

 

 


