
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA  

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

 

Aika Torstai 05.11.2013  klo 18.30 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Eija Jokinen Kirsi Korpiniitty  

 Anita Vihtkari Anna-Liisa Kuusela  

 Kaarina Pullinen Markku Pietilä 

 

 Anu Nilsson kyläkoordinaattori 

  

Poissa  Hans Brummer Paula Eerola   

Henna-Riina Kuusela  

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja 

 

 

1§ Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Anu Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Eija Jokinen ja Anita Vihtkari.  

 

3§ Taloustilanne 04.11.2013 

 

Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase (LIITE 1).  

 

4§ VITAL-hanke 

 

Kunnanhallitus on valinnut hanketyöryhmään edustajakseen Varpu-Leena Malmgren, 

Pentti Pulkkinen on valittu varajäsenksi.  

 

Tarjouspyyntö (LIITE 2) hankkeen aikana tehtävistä selvityksistä on 24.10.2013 

lähetetty sähköpostitse neljälle alan yritykselle: Pöyry, Airix, Sito ja FCG. Yrityksistä 

Pöyryyn ja Airixiin on oltu yhteydessä hankesuunnitelman budjettia laatiessa, Sito ja 

FCG on valittu kunnan mainitsemista hyviksi havaituista yrityksistä. Katsottiin, että 

neljä hyvää ehdokasta on riittävä määrä resurssit huomioon ottaen.  

 

Aikataulu: tarjoukset on pyydetty 8.11.2013 mennessä, hankepäätös tehdään pe 15.11. 

mennessä ja hankintasopimus ma 18.11. tai sopimuksen mukaan. Tarvekartoituksen 

tulee olla valmis vuoden 2013 loppuun mennessä.  

 

AnuN ja Kaarina tekevät saapuvista tarjouksista yhteenvedon, joiden perusteella 

hallitus valitsee yrityksen tekemään selvitykset. Tämä edellyttänee ylimääräistä 

hallituksen kokousta esim. to 14.11. klo 20.30. 

 



 

Hanketyöryhmän kokous pidetään Vihtijärvellä keskiviikkona 20.11.2013 klo 9 

alkaen. 

 

5§ Koordinaattorin kuulumiset 

 

Onni kutsuu kylään- hankkeen vierailu Vihtijärvelle 23.11. on siirtynyt 

tuonnemmaksi. 

 

Mediatiimi on saanut idean joulutervehdysten lähettämisen mahdollisuudesta 

kyläsivujen kautta pientä maksua vastaan. Pyritään toteuttamaan. 

 

Vanhempainyhdistyksen ja VPK:n järjestämä Halloweenjuhla 1.11.2013 oli 

suurmenestys. Järjestetään todennäköisesti uudelleen ensi vuonna. 

 

Muurlassa pidettiin ti 22.10. Varsinais-Suomen kylät ry:n järjestämä Kylätaloutta ja 

Bisneskeissejä-tilaisuus, jonne Vihtijärvi oli kutsuttu kertomaan kylästä. AnuN ja 

AnuK osallistuivat. 

 

6§ Kyläyhdistyksen jäsenlista 

 

 Käsiteltiin jäsenlista, tällä hetkellä jäsen- tai kannatusmaksun on maksanut 101 

taloutta. Lopullinen jäsenlista vahvistetaan tammikuun 2014 kokouksessa. 

 

7§ Puurojuhla 

 

 Yliseppä on tänä vuonna vuokrattu Pienelle Joulupuodille. Puurojuhla pidetään 

kuitenkin perinteisesti sunnuntaina 1.12., tällä kertaa kylätalolla. Puurojuhlatiimi, Anu 

Nilsson, Kirsi Korpiniitty ja Anu Kuusela hoitavat asian.  

 

8§ Muut asiat 

 

 Joulukortit 

Joulukortit ovat saapuneet. Kortteja on 1500 kpl. Kortit ovat jälleen hienoja, aktiivista 

myyntiä toivotaan! 

  

 Maalämpö 
Keskusteltiin siitä, että kannattaisiko kyläyhdistyksen hakea lupaa maalämpöön 

kylätalon lämmittämiseksi. Päätettiin, että lupaa haetaan huolimatta siitä, ettei meillä 

ole hankkeeseen vielä rahaa eikä tietoa siitä onko maalämpö paras ratkaisu kylätalon 

lämmittämiseen. 

 

 Hautausmaa 
Markku kertoi että ke 6.11. on hautausmaakatselmus klo 18. Osa haudoista pitäisi 

hautaushoito-ohjesäännön mukaan purkaa. Tilaa on kuitenkin vielä paljon. Kahden 

haudan hoito on auki, ja keskusteltiin siitä, voisiko kyläyhdistys tehdä sopimuksen 

seurakunnan kanssa niiden hoitamisesta. Tilannetta seurataan. 



 

 

       

8§ Seuraava kokousajankohta ja kokouksen päättäminen 

 

Seuraava hallituksen kokous ja pikkujoulu pidetään tiistaina 10.12.2013 klo 18.30 

alkaen. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21. 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Anna-Liisa Kuusela   Kaarina Pullinen 

puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Anita Vihtkari   Eija S Jokinen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


