
 
Myllypuron Omakotiyhdistys Ry     
 
 
VUOSIKOKOUS 
 
Aika:  16.3.2005 klo 19:00 - 21:00 
Paikka: Myllypuron lähiöasema, Kivensilmänkuja 1. 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Saara Saxen avasi kokouksen. 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Marja Piimies esitteli kerrostaloalueen 
eteläpuolelle kaavoitettua puutaloaluetta. Kaavoituksella pyritään lisäämään 
Myllypuron asukasmäärää palvelujen säilyttämiseksi ja ostoskeskuksen piristykseksi. 
Kaavoituksessa on säilytetty alueen luonnon erikoispiirteitä. Lyhyessä keskustelussa 
epäiltiin mm. alueen asutuksen merkitystä ostoskeskuksen toimintaan. 
 
Viralliset asiat: 
 
1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saara Saxen, joka kutsui sihteeriksi Jorma 

Räsäsen. 

2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (kutsu jaettu 
talouksiin 3 viikkoa ennen kokousta, liite1. Osanottajat liite 2). 

3. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Heinonen ja Jorma 
Heinonen. 

4. Hyväksyttiin esityslista (liite 3) 

5. Käytiin läpi tasekirja ja toimintakertomus ajalta 1.1. – 31.12.2004 ja hyväksyttiin 
ne (liite 4) 

6. Luettiin tilitarkastajan lausunto toimintavuodelta 2004 (liitteessä 4) 

7. Johtokunnalle myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2004. 

8. Varainhoitaja esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2005 ja 
hyväksyttiin se. 

9. Päätettiin, että jäsenmaksu vuodelle 2005 on edelleen 10 € ja se pyritään 
keräämään edelleen käteisenä myöhemmin ilmoittavina ajankohtina. 

10. Päätettiin, ettei yhdistyksen toimihenkilöille makseta palkkioita vuonna 2005. 

11. Yhdistyksen puheenjohtajan pyydettyä vapautusta puheenjohtajan tehtävistä 
työkiireiden vuoksi uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jorma 
Räsänen. 

12. Erovuorossa olevista johtokunnan jäsenistä uudelleen valittiin Kirsti Inkeroinen-
Kalliokoski ja Seppo Pyyskänen. Uusiksi jäseniksi valitti Satu Harkki ja Eero 
Salminen. Johtokunnassa edelleen jatkavat Taru Lintukoski, Saara Saxen, Kari 
Viitanen ja Jorma Räsänen. 

13. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Jorma Ponsi ja hänen varamiehekseen Tapio 
Autio. 



14. Käsiteltiin kokouskutsussa mainitut sääntömuutokset.  

• Sääntöjen 4 § määrittelemää oikeutta olla yhdistyksen jäsen laajennettiin siten, 
että jäsenenä voi olla henkilö, joka omistaa tai hallitsee pienkiinteistöä tai sen 
osaa Myllypuron omakotialueella. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti. 

• Sääntöjen 1 § muutoksesta, jolla yhdistyksen nimeksi tulee Myllärinlaakson 
Omakotiyhdistys Ry, keskusteltiin vilkkaasti puolesta ja vastaan. 
Äänestyksessä muutoksen puolesta äänesti 27 jäsentä ja vastaan 4 jäsentä. 
Liite 5 uudet säännöt. 

15. Muita johtokunnalle esitettyjä asioita ei ollut. 

16. Vapaassa keskustelussa toivottiin, että talvikunnossapito koskisi Myllypadontien 
länsipuolella olevaa kevyen liikenteen väylää ainakin välillä Rihlakuja – 
Harakkamyllyntie. 

17. Autojen parkkeeraukseen Myllärintiellä toivotaan muutosta. 

18. Yhdistyksen toivotaan liittyvän Myllypuroseuran kannanottoon postin 
säilyttämiseksi Myllypurossa. 

19. Terveysasema halutaan edelleen säilyttää Myllypurossa. 

 
 
 Saara Saxen      Jorma Räsänen 
 puheenjohtaja      sihteeri 
 
 Myllypuron Omakotiyhdistyksen 16.3.2005 pidetyn vuosikokouksen valitsemina 

pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan liitteineen ja 
toteamme sen kirjoitetun kokouksen kulun mukaiseksi. 

 
 Helsingissä 25.3.2005  
 
 Pentti Heinonen     Jorma Heinonen 
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