
 
Myllypuron Omakotiyhdistys Ry        
 
 
VUOSIKOKOUS 
 
Aika:  24.3.2004 klo 19 – 21  
Paikka: Myllypuron lähiöasema, Kivisilmänkuja 1 
 
Ennen varsinaisten vuosikokousasioiden käsittelyä vanhempi konstaapeli Keijo 
Hartikainen kertoi turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä erityisesti omaisuuden 
suojelusta. Hän korosti asunnon pitämistä jatkuvasti asutun näköisenä (nurmikon 
leikkaus, lumen luonti, valaistus ym.) ja naapuriapua asiattoman liikkumisen 
valvonnassa. Tämän jälkeen DI Jaakko Harmaaluoma esitteli  hälytyslaitteita ja niiden 
toimintaa sekä kytkentää vartiointiliikkeeseen ja piti puolestaan tätä tehokkaimpana 
varkaudenestona. 
 
Viralliset asiat 
 
1. Saara Saxen avasi kokouksen. Läsnä oli 28 osanottajaa (liite) 

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saara Saxen, joka kutsui sihteeriksi Jorma 
Räsäsen. 

3. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi (liitteenä talouksiin 
jaettu kokouskutsu) ja päätösvaltaiseksi. 

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Heinonen ja 
Raimo Mäkinen. 

5. Hyväksyttiin esityslista (liite). 

6. Luettiin tasekirjaan sisältyvä yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2003 ja 
hyväksyttiin se. 

7. Varainhoitaja Kari Viitanen esitteli yhdistyksen tili ja taseen vuodelta 2003. 
Todettiin, että jäsenmaksun on maksanut 70 taloutta, ja että tilikauden ylijäämä oli 
257,79 €. Yhdistyksellä on varoja 31.12.2003 525,35 €. 

8. Luettiin tilintarkastajan lausunto (sisältyy tasekirjaan, joka on pöytäkirjan 
liitteenä). 

9. Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus kaudelle 1.1. – 31.12.2003. 

10. Vuoden 2004 toimintasuunnitelmaan kirjattiin: 

• Johtokunta seuraa ja pyrkii vaikuttamaan omakotialueen liikennesuunnitelmiin 
samoin kuin uuden puutaloalueen suunnitelmiin. 

• Järjestetään viime vuosien tapaan kesätapahtuma 
• Valmistellaan mahdollista keskitettyä vartiointipalvelujen järjestämistä 
• Valmistellaan Myllypuron omakotialueen oman nimen käyttöä 
• Seurataan ja pyritään vaikuttamaan  alueen ympäristön kehittämiseen 

11. Jäsenmaksu 10 € per talous päätettiin pitää entisellään. 

12.  Päätettiin, ettei yhdistyksen toimihenkilöille makseta palkkioita vuona 2004. 



13. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti Saara Saxen. 

14. Erovuoroiset johtokunnan jäsenet Kari Viitanen, Taru Lintukangas ja Jorma 
Räsänen valittiin edelleen johtokuntaan. 

15. Tilintarkastajaksi valittiin Jorma Ponsi ja hänen varamiehekseen Tapio Autio. 

16. Suoritetussa mielipidetiedustelussa yksimielisesti haluttiin alueelle omaa nimeä. 
Nimivaihtoehtoina tuotiin esille Myllärinlaakso ja Metsäpuro, joista 
Myllärinlaakso sai huomattavasti enemmän kannattajia kuin Metsäpuro. 
Johtokunta sai evääkseen ryhtyä toimenpiteisiin uuden nimen ottamiseksi 
käyttöön. 

17. Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
 
 Saara Saxen     Jorma Räsänen 
 puheenjohtaja     sihteeri 
 
 
 
 Vuosikokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina toteamme pöytäkirjan 

olevan Myllypuron Omakotiyhdistys Ry:n 24.3.2004 pidetyn vuosikokouksen 
kulun mukainen. 

 
 
 Helsingissä 
 
 
 Jorma Heinonen    Raimo Mäkinen 
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