
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

 

Aika Tiistai 11.12.2013 klo 18.30 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Kirsi Korpiniitty Anna-Liisa Kuusela 

  Markku Pietilä Hans Brummer   

 Kaarina Pullinen  

 Anu Nilsson kyläkoordinaattori 

  

Poissa  Henna-Riina Kuusela Eija Jokinen   

Anita Vihtkari Paula Eerola 

 

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja 

 

 

1§ Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja Anu Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Hans Brummer ja Markku Pietilä.  

 

3§ Taloustilanne 09.12.2013 

 

Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase (LIITE 1).  

 

4§ VITAL 

 

 VITAL -hankkeeseen kuuluvat selvitykset tulee tekemään 14.11.2013 pidetyn 

ylimääräisen hallituksen kokouksen mukaan FCG. Liitteenä tarjouksista laadittu 

vertailu (LIITE 2).  

 

Hanketyöryhmän tapaaminen pidettiin Vihtijärvellä 20.11.2013. Käytiin lyhyesti läpi 

tilaisuuden kulku ja sisältö (muistio LIITE 3). Tapaaminen oli myönteinen. Seuraava 

hanketyöryhmän tapaaminen pidetään ke 5.2.2014 Uudenmaan liitossa Helsingissä. 

 

Hanke siis etenee suunnitelman mukaisesti. 

 

5§  Kyläkoordinaattorin kuulumiset 

 

 Kyläesite tekeillä 

Hankesuunnitelman mukainen kyläesite on tekeillä. Tarkoitus on tehdä tietopaketti 

Vihtijärven kylästä, mahdollisesti eri kielillä. Esite julkaistaan kylän kotisivuilla, 

painettuja versioita tarpeen mukaan.  

 



 

Yritystoiminnan edistäminen 

Hankesuunnitelman mukainen yritystoiminnan edistäminen kylällä on aktiivisesti 

käynnistymässä. Suunnitelmissa on järjestää yritysaiheinen 

tilaisuus/aivoriihi/kyläkahvila kylän yrittäjille sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille ja 

kutsua tähän tilaisuuteen alustajaksi edustaja esim. Keski-Uudenmaan 

kehittämiskeskus Oy:stä (Keuke) tai muusta vastaavasta instanssista. 

 

 Kyläkoordinaattorin toimenkuvan rakentaminen ja rahoitusmallien etsiminen 

Kylän kehittämishanke II loppuu 31.8.2014 ja sen myötä myös tämän hetkinen 

kyläkoordinaattorin pesti. VITAL-hankkeen loppurutistuksessa tarvitaan 

todennäköisesti kyläkoordinaattorin apua, joten pyritään siihen että VITALin 

rahoitusta riittää myös kyläkoordinaattorin palvelujen ostamiseen syys-joulukuussa. 

Muutoin eri mahdollisuuksien kyläkoordinaattorin palkkaamiseen tutkitaan edelleen. 

 

6§ Muut asiat 

 

 Diakonia-arpajaiset ja myyjäiset kappelilla 1.12.2013 

 

Perhemessun jälkeen kirkkokahvien yhteydessä oli kappelilla perinteiset 

diakoniakerhon järjestämät diakonia-arpajaiset sekä myyjäiset kyläyhdistyksen 

hyväksi. Hallitus totesi kiitollisena, että kyläyhdistykselle annettu tuotto oli 1021 €.  

 

Puurojuhla 1.12.2013 

Puurojuhlaa vietettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti kylätalolla 1. adventtina, 

sunnuntaina 1.12 klo 17 alkaen. Väkeä oli paikalla yhteensä n. 50 henkeä. Tilaisuuden 

tuotto oli suhteellisen vaatimaton, mutta tunnelma oli vapautunut ja iloinen.  

 

 Kyläkahvila kylätalolla 12.2.2014 
 

Kunnanjohtaja Sami Miettinen tekee kyläkierroksen alkuvuodesta 2014. Olemme 

sopineet, että hän tulee Vihtijärvelle tapaamaan kyläläisiä keskiviikkona, helmikuun 

12. 2014. Järjestämme tilaisuuden kyläkahvilan merkeissä. Kyläläisillä on tuolloin 

mahdollisuus tavata kunnanjohtaja vapaamuotoisessa tilaisuudessa. 

 

 Hallituksen pikkujoulu 

 

Kokouksen päätteeksi vietettiin kyläyhdistyksen hallituksen pikkujoulua. 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Anu Kuusela   Kaarina Pullinen 

puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Markku Pietilä   Hans Brummer 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


