
 

VIHTIJÄRVEN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 

 

 

Aika Tiistai 11.06.2013  klo 18.30 

 

Paikka Vihtijärven kylätalo 

 

Läsnä Anna-Liisa Kuusela Kirsi Korpiniitty  

 Eija Jokinen  Paula Eerola   

 Markku Pietilä Henna-Riina Kuusela  

 Kaarina Pullinen 

 

 Anu Nilsson kyläkoordinaattori 

  

Poissa  Hans Brummer   Anita Vihtkari 

 Pia Hägglund-Viljanen seurakunnan edustaja   

  

  

 

1§ Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Anna-Liisa Kuusela avasi kokouksen. 

 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 

 Kokousvirkailijoiksi valittiin Henna-Riina Kuusela ja Eija S Jokinen.  

 

3§ Taloustilanne 05.06.2013 

 Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase (LIITE 1).  

Zumban järjestäminen on tänä kautena ollut tappiollista, emme valitettavasti voi jatkaa 

näin. Syyskaudelle täytyy tehdä uudet laskelmat osallistumismaksujen suhteen, koska 

osallistujia kuitenkin tuntuisi olevan. 

 

4§ VITAL-hanke  

 Kumppanikylällämme Irlannissa on ollut vaikeuksia saada hankehakemuksensa 

eteenpäin Irlannin Leader-kuvioista johtuen. Nyt olemme samassa tilanteessa, eli 

toimintaryhmät ovat puoltaneet hankehakemuksiamme ja voimme lopullisen 

sopimuksen tehtyämme lähettää omamme Ely-keskukseen. 

 

Tilanteesta johtuen toistaiseksi on tehty vain taustatyötä kulujen minimoimiseksi; 

tiedonhankintaa, eri kylämalleihin tutustumista, aluekehittämisen seurantaa yms. Kun 

Ely-keskuksen toivottavasti myönteinen hankepäätös saadaan, alkaa hanke toden 

teolla. Lopullinen hankesuunnitelma liitteenä, loppusummat vielä tässä: Koko hanke 

82 000 €, josta kansallinen osuus 55 768 € ja kansainvälinen osuus 26 232 €. Oletettu 

tuki kansalliselle osuudelle 80 % ja kansainväliselle 87 %, joten kyläyhdistyksen 

maksettavaksi jää n. 8 000 €  

 

Alun perin oli suunniteltu Irlannin vierailun matkustusajankohdaksi elokuuta, mutta 

koska hakemuksen lopullisen päätöksen saaminen on viivästynyt, ehdotetaan 

ajankohdaksi lokakuuta. Tarkempi ajankohta määritellään myöhemmin kun päätös on 

saatu. 



 

 

5§ Koordinaattorin kuulumiset 

 

 Rokokodan kunnostus 

 Rokokodan korjaustalkoot pidetään 6. heinäkuuta klo 10 alkaen. Mukaan on 

varmistettu kaksi rakennustaitoista, aktiivista osanottoa toivotaan. 

 

 Uimaranta 

 Uimarantatalkoot pidettiin 6.6. Uimalaituri on valmis ja odottaa asennustaan. 

Kompostikäymälärakennus on tilattu ja on tulossa. Laituritarpeet ja rakennuksen 

kustantaa Hiiskula. Työ tehdään talkoilla, joten näihinkin talkoisiin toivotaan runsasta 

osallistumista uimarannan käyttäjien kesken. 

 

 Vihtijärveläinen 
Kylälehti on jaettu postilaatikoihin tänään 11.6.2013. Mukana on lukijatutkimus. 

Tulevaisuudessa tähdätään siihen, että lehti menee jakoon jo toukokuun lopussa. 

Jatkossa kyläyhdistyksen jäsenmaksulappu laitetaan lehden väliin. 

 

 Venevalkama-asia 

  Keskusteltiin uudemman kerran Hiiskulan ehdottamasta venevalkama-asiasta. On 

maanomistajan ja käyttäjän keskinäinen asia sopia venepaikoista eivätkä venevalkamat 

ole kyläyhdistyksen toiminta-aluetta. Kyläyhdistyksellä ei valitettavasti ole resursseja 

hoitaa tätä asiaa, vaikka ymmärtää asian olevan hoidon tarpeessa. Kyläsivuilla 

voitaisiin kyllä etsiä/ilmoittaa venevalkaman hoitajan paikasta tarvittaessa, jos siten 

voimme auttaa. 

 

6§ Kamarimusiikkitapahtuma 19.-21.07.2013 

 Kamarimusiikkitapahtuman järjestelyt ovat ”kammaritiimin” hoidettavana. Aktiivinen 

ilmoittelu aloitetaan ensi- eli juhannusta edeltävällä viikolla. 

  

7§ Kirpputori 

 Kirpputori on ollut kaksi viikonloppua auki, tuloja on jo mukavasti. Tehtäviä on jaettu 

edellisvuosia enemmän. ”Kirpputoriporukan” idea oli, että esimerkiksi sunnuntaisin 

voidaan pitää muillekin myyjille avointa kirpputoria, jolloin omaan piikkiinsä toimivat 

myyjät maksaisivat 5 € myyntipaikasta kyläyhdistykselle (omat pöydät). 

Kyläyhdistyksen hallituksella ei ole mitään sitä vastaan että kirpputoritoimintaa 

laajennetaan, kunhan se ei aiheuta häiriötä, koska mm. autopaikkojen määrä on 

rajallinen.   

 

8§ Muut asiat 

 

  Emo ry:n vierailu 23.5. 2013 

Emo ry kävi vierailulla Vihtijärvellä 23.5. Vieraita oli 52 henkilöä ja heille oli 

järjestetty kylän, kylän toiminnan sekä hankkeiden esittely ja lounas. Mukana 

emäntinä olivat kyläkoordinaattori Anu Nilsson ja Eija S Jokinen. Retki tehtiin Emo 

ry:n hankkeen puitteissa. 

 

 Ikkunanpesutalkoot 

 Kylätalon ikkunanpesutalkoot pidetään keskiviikkona 3.7. klo 18 alkaen.  

 



 

 Teatteri Perä 1.7. kylätalolla 

 Teatteri Perä tulee esittämään Kiljusen herrasväkeä ma 1.7. klo 18. 

 

   

9§ Seuraava kokousajankohta ja kokouksen päättäminen 

Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 15.8.2013 klo 18.30 alkaen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20. 

 

 

Kokouksen puolesta 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Anna-Liisa Kuusela   Kaarina Pullinen 

puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 

 

 

 

________________________________   __________________________________ 

Henna-Riina Kuusela   Eija S Jokinen 

pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja 


