
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika Tiistai 05.03.2013  klo 18.30 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

Läsnä Anna-Liisa Kuusela Markku Pietilä   

 Kirsi Korpiniitty Eija Jokinen   

 Paula Eerola Niko Einesalo   

 Hans Brummer Kaarina Pullinen 

 

 Anu Nilsson kyläkoordinaattori 

 

Poissa  Anita Vihtkari 

 

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja 

  

1§ Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Anna-Liisa Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Niko Einesalo ja Markku Pietilä. Sihteeriksi valittiin 

Kaarina Pullinen. 

 

3§ Vuosikertomus 

 Käsiteltiin vuosikertomus ja hyväksyttiin kyläkokoukselle esitettäväksi (LIITE 1). 

 

4§ Toimintasuunnitelma  

 Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin kyläkokoukselle esitettäväksi. (LIITE 

2). 

 

5§ Kyläkokous torstaina 18.04.2013 klo 18 

  Keskusteltiin kyläkokouksen mahdollisista vierailijoista ja järjestelyistä.  

  

6§ VITAL-hanke 
Kumppanikylän edustajat ovat tulossa vierailulle 10.-13.3.2013. Keskusteltiin 

suunnitellusta ohjelmasta. Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat tervetulleita 

tapaamaan tulevan kumppanikylämme edustajia. 

 

7§ Kyläkoordinaattorin kuulumiset   

Kehittämishankkeessa menty eteenpäin rauhallisemmin, että pysytään budjetin 

mukaisissa tuntimäärissä. Kylätalon hinnasto on valmis, samoin käyttöohjeet. 

Kirjaston käyttöä kehitetään. Muita tehtäviä: 

- kylälehti Vihtijärveläisen 2013 työstäminen on aloitettu. Lehteen tulevien juttujen 

deadline on 15.4. 

- mediakortit mediakortit Kyläyhdistyksestä, Vital-hankkeesta jne.  

- muiden kylien vierailujen emännöinti (Nukari, Otalampi, Röykkä?) 

vierailut 

- Lastentarvikekirppis + taidekahvila suunnitteilla 

- kursseja suunnitteilla (sushikurssi, atk:ta aloittelijoille) 

 



 

 Investointihankkeen loppuraportti tehty ja tarkastus on läpäisty, joten maksatus on 

tulossa. Kehittämishanke etenee siis ajallaan. 

 

8§ Lohja Ruduksen soranotto ja murskauslupahakemus 

Kyläyhdistys päätti tehdä muistutukset Paulan tekemien luonnosten mukaan. Lisäys 

murskauspaperiin: Murskaustoiminta vain ko alueelta otettuun maa-ainekseen.  Melu 

ja pölyhaitat perusteena muistutuksille, joissa vaaditaan soranottoon aikarajoitus 

arkipäiviin. (kts liite) Annetaan kuntaan 12.3. 

 

9§ Kotiseutuliiton vuoden kotiseutuyhdistys-kilpailu 31.03.2013  

 Päätettiin osallistua kilpailuun lähettämällä Kotiseutuliittoon kyläyhdistyksen 

vuosikertomus. Valinta Kotiseutuliitossa tapahtuu toukokuun alussa. 

 

10§ Muut asiat 

  

 Valtakirjan antaminen Anu Nilssonille Ykkösakselin hallituksen kokoukseen 

Anu Nilssonille päätettiin antaa valtakirja Ykkösakselin hallituksen kokoukseen. Anu 

Nilsson osallistuu lisäksi Ykkösakselin hallituksen jäsenille suunnattuun 

hankekoulutukseen. 

 

 Kyläkirjasto 

On kysytty lisää tietoa kyläkirjastosta ja sen toiminnasta. Kirjaston käyttöä kehitetään 

mahdollisuuksien mukaan ja pyritään saamaan se kyläläisten käytettäväksi 

mahdollisimman usein. 

  

Vihtijärvi Viakaksen mallikyläksi? 

 Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry on toivonut, että Vihtijärveä voisi käyttää 

esimerkkikylänä. Suhtaudutaan positiivisesti. 

 

10§ Seuraava kokousajankohta ja kokouksen päättäminen 

Kyläkokous pidetään torstaina 18.4.2013 klo 18 alkaen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00. 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Anna-Liisa Kuusela   Kaarina Pullinen 

puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Niko Einesalo   Markku Pietilä 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


