
 
Myllärinlaakson Omakotiyhdistys Ry        
 
 
VUOSIKOKOUS 
 
Aika   22.3.2006 klo 18:00-20:00 
Paikka:   Myllypuron lähiöasema, Kivisilmänkuja 1 
Läsnä:   28 yhdistyksen jäsentä (liite osanottajalista) 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Räsänen avaisi tilaisuuden. Patentti- ja Rekisterihallitus on 
hyväksynyt 5.1.2006 nimenmuutoksen ja sääntömuutokset, jolloin yhdistyksen nimi on 
virallisesti muuttunut Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry:ksi. 
 
Johtokunnan jäsen Seppo Pyyskänen piti esitelmän selvityksestä, jonka hän oli koonnut 
kiinteistöjen arvojen kehityksestä.  Selvitystä voi lunastaa Seppo Pyyskäseltä hintaan 5 €. 
 
Viralliset asiat 
 
1. Jorma Räsänen avasi kokouksen 

2. Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Räsänen 

3. Sihteeriksi valittiin Satu Harkki 

4. Todettiin, että kokous on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle(liite kokouskutsu) 

5. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin, Jorma Heinonen ja 
Pentti Heinonen, 

6. Hyväksyttiin esityslista(liite) 

7. Hyväksyttiin yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2005.(liite) 

8. Hyväksyttiin yhdistyksen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 
2005.(liitteet: Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto) 

9. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä antaa johtokunnalle  tili- ja vastuuvapaus 
edelliseltä tili- ja toimintakaudelta. Todettiin kuitenkin, että kyseessä on papereista 
poiketen Myllärilaakson Omakotiyhdistys ry ei Myllypuron Omakotiyhdistys. 

10. Toimintasuunnitelman painopisteet vuonna 2006 ovat: 

• vaikuttaminen liikenneasioihin läpiajoliikenteen vähentämiseksi 
• talvikunnossapito 
• Myllärinlaakson omat internet-sivut, selvitetään koulutustilaisuuksien tarvetta 

omakotitalon huoltamiseksi 
• Selvitetään, olisiko mahdollista saada alueelle alueisännäksi. (elias.fi –sivuilta 

löytyy yhteystietoja henkilöistä, jotka tekevät isännöitsijätöitä ), johtokunta toivoo 
tietoja, mikäli on tiedossa henkilöitä, jotka sopisivat alueisännäksi. 

•  jäsenten aktiivisuuden lisääminen 
• alueen arvostuksen kohentamiseen liittyviä toimenpiteitä 



• Vuosikokouksessa paikalla olevien jäsenten toiveita: Viilarintien ja Mylläritien 
risteykseen toivotaan liikennevaloja. Viilarintien bussipysäkille pitäisi saada 
roskakori. Omakotiyhdistys ja sen jäsenet liittyvät ” roska päivässä liikkeessä” 
alueen siisteyden varmistamiseksi. 

11. Päätettiin, että ensimmäinen talouteen kuuluva henkilö maksaa 10€ ja seuraavat 
talouteen kuuluvat henkilöt eivät maksa mitään.  

12. Päätettiin, että yhdistyksen toimihenkilöille ei makseta palkkioita. 

13. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Räsänen 

14. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten Jorma Räsäsen, Kari Viidan ja Taru 
Lintukankaan tilalle. Jorma Räsänen jatkaa puheenjohtajana, Taru Lintukangas 
haluaa erota. Päätettiin, että vanhoista johtokuntalaisista Kari Viitanen ja Saara Saxen 
jatkavat johtokunnassa. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Leena Hölttä.   

15. Tilintarkastajaksi valittiin Ossi Lehtinen ja varatilintarkastajaksi Tapio Autio. 

16. Muita hallitukselle esitettyjä asioita ei ollut 

17. Ilmoitusasia: Luukkainen kertoi, että Myllypuroseura järjestää seminaarin 24.4 
Turvallisesti Myllypurossa klo 17:30 (kahvilla alkaa) Yläkivenrinne 4, ala-asteen 
juhlasali. Tilaisuudessa Helsingin kaupungin turvajohtaja Hakala kertoo 
toimenpiteistä lintuinfulenssan ilmaantuessa. Pelastuslaitos tulee kertomaan, miten 
vaaratilanteita ehkäistään. Poliisilaitos esittää, mitä me itse voimme tehdä ja mitä he 
voivat tehdä turvallisuudelle. Keskusrikospoliisin poliisipastori kertoo, mitä voidaan 
tehdä, kun ihmiset ovat kriisitilanteessa.  

18. Puheenjohtaja päätti kokouksen 

 
 
Jorma Räsänen      Satu Harkki 
puheenjohtaja      sihteeri 
 
 

Myllypuron Omakotiyhdistyksen 22.3.2006 pidetyn vuosikokouksen valitsemina 
pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan liitteineen ja toteamme sen 
kirjoitetun kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
 
Helsingissä 11.4.2006 
 
 
Jorma Heinonen      Pentti Heinonen 


